UMA ORDEM MUNDIAL
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
05 de Março de 2017

objetivos
MOSTRAR QUE APÓS A QUEDA FOI ESTABELECIDA POR SATANÁS UMA NOVA ORDEM
MUNDIAL, QUE PERMEIA TODA A NOSSA VIDA.
MOSTRAR QUE A IGREJA DEVE VIVER TOTALMENTE FORA DESSA ORDEM.

textos base: GÊNESIS 3:1-7
desenvolvimento
Toda escolha tem uma consequência e isso vale para todos os seres humanos. Após a
desobediência de Adão e Eva, toda a Terra foi submetida a uma nova ordem mundial
debaixo do governo de satanás. Essa ordem gera morte, rebeldia, autonomia de Deus,
desordem, um caos total, permeia toda a nossa vida, gera nas pessoas um estilo de
vida, uma sensação de que elas podem viver do jeito que querem e nada vai acontecer.
Nesse esboço iremos abordar cinco dessas áreas, que foram faladas na mensagem do
último domingo.
1.
Filosofia – é a explicação humana sobre todas as coisas, embora se modifique
durante as décadas, as pessoas baseiam suas vidas, ações, modo de viver, nessas
filosofias, que hoje são e amanhã não são mais.
2.
Ciência – nessa área, essa nova ordem estabeleceu um estilo de vida que quer
ignorar totalmente o sobrenatural, onde eu só devo acreditar no que posso provar,
registrar, explicar racionalmente, eliminando qualquer possibilidade de fé.
3.
A centralidade humana – um tipo de vida onde tudo gira em torno do ser
humano, ele é o centro. Essa mentalidade não é atual, ela é muito antiga, vem dessa
nova ordem estabelecida pelo diabo. Vimos o exemplo de Golias, que se coloca como
a solução para aquela batalha entre filisteus e israelitas, sendo confrontado e vencido
por Davi.
4.
As diversões – usadas para apagarem as grandes realidades da vida. Não que
seja proibido se divertir, porém devemos ficar muito atentos às ofertas de diversão
oferecidas por essa nova ordem mundial.
5.
Religiões – visam abafar a consciência humana, eliminar o temor do juízo futuro.
Em oposição a tudo isso temos a Palavra de Deus que não muda, é Rocha Eterna
para sustentar nossas vidas. Temos a fé, que sem ela é impossível agradar a Deus.
A centralidade e governo de Deus sobre nossas vidas. O descanso de Deus que nos é
suficiente e Cristo que é o Único Caminho para se chegar a Deus. Isso nos remete a
Romanos 12. 2 – Não se amoldem ao padrão desse mundo.
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Pergunta 01 - A mensagem te abriu os olhos sobre a ação dessa nova ordem mundial, ou
você já tinha essa percepção?
Pergunta 02 - Em que áreas do seu dia a dia, na sua vida ou na vida de pessoas que te
rodeiam, você identifica a ação dessa nova ordem com mais intensidade?
Pergunta 03 – Olhando para sua vida, você identifica que tem usado filosofias humanas
e não a Palavra de Deus para basear algumas de suas ações e estilo de vida?
Pergunta 04 – Você identifica nas diversões oferecidas por essa nova ordem, o perigo
citado na mensagem – apagarem as grandes realidades da vida? Se sim? Em que tipo de
diversão tem notado isso?
Pergunta 05 – Como você encara essa afirmação: “toda religião tem seu valor em relação
a Deus”? De que forma isso se opõe às Escrituras?
Encerre orando, para que como igreja tenhamos a atitude de vivermos totalmente baseados
na Palavra de Deus e não nos misturarmos à essa nova ordem proposta pelo diabo.

avisos
•
•
•
•
•
•
•

Batismo – Sábado às 19:00
Domingo SANTA CEIA -8H, 10H, E 18H.
Aniversário do campo: 01 de Abril às 19H.
Cursos: CCL I, II, III e Curso para líderes e supervisores:
Início dia 12 de Março às 9H - procure seu pastor de rede e faça a sua inscrição.
Curso de Evangelismo: início dia 06 de Março às 20H.
Estudo sobre o evangelho de João - início 08 de Março às 20H - Segunda turma: 12
de Março às 09H.
ENTREGUE OS SEUS RELATÓRIOS EM DIA!
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