UMA ALIANÇA COM O DEUS ETERNO
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
19 de Março de 2017

objetivos
DESTACAR O REAL PROBLEMA PARA DEUS NO TEXTO ESCRITO POR MALAQUIAS, A
SABER, A QUEBRA DA ALIANÇA. ENFATIZAR QUE A MANUTENÇÃO DESTA ALIANÇA NOS
CONCEDE VIDA.

textos base: MALAQUIAS 1.2 | MALAQUIAS 2.10 | MALAQUIAS 3.6-12 | MALAQUIAS 3.16
desenvolvimento
Em nossa primeira semana constatamos que o único interesse de Deus é para com
seus filhos, mais precisamente, seus corações. Lembre-se: Ao invés das obras das
mãos, Deus quer o seu coração.
Como segundo passo de nossa série, abordaremos o livro do profeta Malaquias.
Por quanto tempo vale uma aliança estabelecida? Creio que a resposta correta seja:
enquanto os membros desta aliança estiverem vivos!
Pois bem, se é assim, surge uma nova questão: Por quanto tempo vale uma aliança
estabelecida com o Deus eterno? Justamente, para sempre!
Entenda: Em seus termos Deus não reconhece a condição de voltar atrás em uma
única palavra dada, antes, tudo quanto fala, Ele faz cumprir!
E nós temos uma aliança com o Deus eterno
O texto de denúncia contra o povo começa revelando o amor eterno de um Pai amoroso
e afirma que isso jamais poderá ser alterado. No entanto, ao passo que fala de seu
amor, relembra o povo de algo que não poderia ser quebrado, a Aliança.
O abandono do pacto feito com Deus e por Deus gera sobre a vida humana muito mais
do que sofrimento, gera a pior das agonias: viver sem ter porque!
Uma vida longe de Deus é expressa pelo endurecimento do coração e pela continuidade
em práticas que o Senhor não aprova. Como se não bastasse, gera naquele que escolhe
a separação um senso de justiça baseado somente em si, tornando tudo que o contradiz
inverídico e perverso, até mesmo a Palavra de um Deus que não pode mentir.
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EM LUGAR DAS OBRAS DAS MÃOS, DEUS QUER O CORAÇÃO
19 de Março de 2017

Para que possamos retornar ao caminho seguro, o local de onde nunca deveríamos
ter saído uma coisa é necessária: Arrependimento! Abandonar as velhas práticas e
abraçar a nova vida uma vez mais!
Pergunta 01 - O que Deus tem falado ao seu próprio coração nesta série de mensagens
sobre Dízimo e Ofertas?
Auxílio – Por ser uma questão bastante pessoal, sugerimos ao líder, se necessário
for, que inicie com seu próprio testemunho. Para tal, seja breve e rapidamente
insira novos membros na conversa. Lembre-se: você é um facilitador. Todos devem
participar!

Pergunta 02 - Como você enxerga este cuidado de Deus com relação a aliança feita?
Auxílio – Para o Senhor a aliança é vital e vitalícia! A manutenção gera vida e a
desobediência causa a morte – Deuteronômio 28

Pergunta 03 – Israel reclamava de sua condição sem tomar o cuidado de olhar para seu
próprio coração. Você acredita que as vezes isso ocorra com você?
Pergunta 04 – A maior bênção que a Bíblia prevê é a presença de Deus, diariamente em
nossas vidas. Isso é o suficiente para você?
Oremos juntos e nos alegremos em Deus, pois temos com Ele uma ALIANÇA.

avisos
•
•
•
•
•

Aniversário da Região: 01 de Abril às 19H.
A sua presença no FOCAL é fundamental!
Os cursos da visão DIPE já começaram. Não falte!
A preparação para o Batismo de Junho se inicia dia 02 de Abril.
Entregue seus relatórios em dia!
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