UMA MENTE QUE NÃO MENTE
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
29 de Janeiro de 2016

objetivos
DISCUTIR A MENTALIDADE QUE IMPERA EM NOSSA SOCIEDADE. PROPOR UMA MUDANÇA
RADICAL ONDE A EXPOSIÇÃO DO MAL GERA A VIDA QUE VEM DO BEM.

textos base: ROMANOS 12.1-8
desenvolvimento
O apóstolo Paulo, uma vez mais, se ocupa em ser diligente na transmissão de
uma informação vital, a saber, somos diferentes e diferentes devemos ser!
Diferentes como? Diferentes de quem?
Para tais questionamentos eis as respostas: diferentes, pois fotos justificados e
regenerados, santificados e feitos filhos de Deus, logo, o pecado não cabe em nós e
toda maldade dever ser extirpada de nosso viver a cada novo amanhecer. Quanto a
quem, somos diferentes daqueles que não se arrependem e toda diferença começa
exatamente neste ponto, pois o que nos livra do inferno não é o que fazemos, mas o
que Cristo fez por nós, em nós e apesar de nós.
Toda esta diferença não se percebe a “olho nu” pelo menos não nos atemos à
esteriótipos, uma vez que a obra redentora da cruz nos fez diferentes internamente,
portanto, nossas atitudes advém de uma mente que não mente, e se assim procede,
emana a verdade que salva, que vivifica e liberta!
A mente de Cristo nos livra de uma realidade alucinante que vivíamos, a saber,
escondíamos nossos pecados bem profundamente em nossos corações, num lugar que
somente nós poderíamos enxergar, mas as consequências destas omissões letais eram
vistas por todos e em todos os momentos!
Deus nos libertou para vivermos em plena liberdade, portanto, devemos nos despir de
toda carnalidade e vivermos em santidade diante de Deus que a tudo vê!
Pergunta 01 - O Deus que a tudo vê, se agrada em ver a vida que você leva longe dos olhos
de todos?
Pergunta 02 - O Deus que a tudo vê, é glorificado em meio ao seu cotidiano?
Pergunta 03 – A mente de Cristo pode ser percebida em seus atos?
Pergunta 04 – Abrir o coração e se despir de todo o pecado é, para você, mais valioso do
que manter a imagem que imagina que todos tenham a seu respeito?
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Oremos juntos, uns pelos outros, em prol do quebrantamento de nossos corações para que
possamos viver a verdade do evangelho onde não há pecado que sobreviva a doce e Santa
presença de Deus!

avisos
•
•

Conferência Submersos 2017 | De 24 à 28 de Fevereiro/2017 | Faça aqui sua Inscrição.
Celebração do 1º aniversário da Região | 1º de Abril de 2017. Agende essa data!
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