UMA FÉ TESTADA E APROVADA
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
18 de fevereiro de 2018

objetivos
•
•

ENFATIZAR QUE O TESTE IMPOSTO POR DEUS É PARA A NOSSA APROVAÇÃO.
DESTACAR QUE A VITÓRIA DE TODO CRISTÃO É POR MEIO DA FÉ.

textos base: MARCOS 7.24-30

desenvolvimento
Jesus vai para a região de Tiro e Sidom, isso tem um significado, com isso
Ele queria mostrar que a salvação era para todos e não somente para os judeus,
embora não houvesse um relacionamento muito bom entre esses povos.
Embora não quisesse ser encontrado, foi impossível se esconder, logo Ele
é achado por uma mulher de origem siro-fenícia e é aqui que se inicia uma
grande lição de fé.
Mesmo com tudo desfavorável a ela, essa mulher procura Jesus e se
aproxima d’Ele. Ela não era judia e ainda era mulher, e ainda mais impura pois
estava convivendo com demônios na sua casa. Mesmo ante todos esses reveses,
ela rompe e está agora diante de Jesus. Quando O encontra, já se prostra aos
seus pés, reconhecendo seu poder, autoridade e senhorio, demonstrando sua fé.
Ela cria que Ele era quem Era: o Cristo de Deus.
Jesus testa sua fé, quando conta a parábola sobre o pão para os filhos e não
para os cachorrinhos, ao que essa mulher responde com mais fé. Quando ela diz
que apenas as migalhas já eram suficientes para suprir sua necessidade,
reconhece que estava diante do Pão da Vida, e que apenas alguma pequena
porção d’Ele já seria suficiente para livrá-la de todas as suas mazelas. Que fé
tinha essa mulher!!!
Porém a sua fé foi ainda mais provada quando Jesus a despede, sem sequer
fazer uma oração, e ela resolutamente vai sem questionar ou duvidar, para
encontrar sua filha são e salva. Aleluia!
PERGUNTA 01 – Você já tinha olhado esse texto por essa perspectiva da
prova de fé dessa mulher? Como isso ministrou seu coração?
PERGUNTA 02 – Aplicando esse texto à sua vida, você consegue enxergar
que alguma situação difícil que já passou ou está passando, Deus pode estar
provando sua fé?
PERGUNTA 03 – Essa mulher provavelmente não tinha contato com a mesma
Revelação que os judeus tinham sobre o Messias e demonstra uma fé inabalável
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e aprovada. Como você é desafiado na sua fé diante desse texto? Você acha que
tem crido o suficiente ou tem vacilado na sua fé?

PERGUNTA 04 – O que você entende que precisa mudar na sua conduta
para agir como essa mulher, com tamanha fé e obediência, diante da Palavra de
Deus?

avisos
▪
▪

PREPARATÓRIO PARA O BATISMO DE MARÇO
o Uma nova turma será iniciada em 18 de fevereiro as 9H
CONHEÇA O TBC
o INÍCIO DIA 18 DE FEVEREIRO AS 17H.
o TOTAL DE TRÊS ENCONTROS NOS SEGUINTES DIAS: 18 e 25 de
fevereiro e dia 04 de março
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

