VIGIAI
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
26 de agosto de 2018

objetivos
•
•

ENFATIZAR QUE A VIGILÂNCIA É UM COMPROMISSO CRISTÃO.
DESTACAR QUE ESTA DISCIPLINA EXPRESSA NOSSA ADORAÇÃO À DEUS E ABENÇOA AS
PESSOAS

textos base: MATEUS 25.1-13

desenvolvimento
O texto sagrado explica-nos um mistério guardado em Deus e por Deus a
fim de que tenhamos totais e plenas condições de assimilar Sua vontade.
Nesta parábola, o Reino de Deus é evidenciado como algo aguardado e ao
mesmo tempo inesperado. Aguarda-se com grandes expectativas a vinda do
Noivo, ao passo que não se sabe o momento em que isso acontecerá. Daí a
importância tão destacada para a vigilância.
A vigilância é a prudência em termos práticos, ou seja, é a concretização
do temor a Deus e do amor em direção as pessoas.
Quando vigiamos, zelamos por nós e por nossos irmãos, em suma, a
vigilância é, também, uma inequívoca demonstração de amor.
Durante a ministração da Palavra, fomos relembrados de algo a muito
tempo esquecido, a saber, nossas vestimentas. Obviamente não se refere
somente as roupas adequadas ou não, mas também a nossos comportamentos
e, diretamente, se refere às nossas intenções e inclinações.
A vigilância nos permite viver e desfrutar da plena liberdade que Deus nos
concede e ao mesmo tempo zelar uns pelos outros por meio de comportamento
adequado e vestes que glorificam a Deus. É preciso compreender que em
nenhum momento há uma demonização quanto aos estereótipos, antes, há uma
aplicação real e concreta dos ensinos bíblicos quanto a nossa identidade e
consequente responsabilidade.
Vigiar e orar não é uma opção é a única forma do viver cristão.
PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção diante desta
ministração?
PERGUNTA 02 – Como você poderia aplicar em sua própria vida os
ensinos recebidos durante a ministração?
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PERGUNTA 03 – Como você faria para aplicar em sua própria vida os
ensinos e ao mesmo tempo ensinar a outros o que você aprendeu?
AUXÍLIO – I Pedro 3.15-16
PERGUNTA 04 – O comportamento cristão é tão expressivo quanto as
roupas que usamos. Ao avaliar a sua própria vida, como você está se “vestindo”
PERGUNTA 05 – Toda a vigilância é necessária e necessitada de oração.
Como tem sido sua vida de oração?

avisos
▪

BATISMO REGIONAL | Dia 2 de Agosto as 18h
o Todos os líderes de FAPE DEVEM comparecer.

▪

INSTANTE
o Adquira seu livro: Posso crer na Bíblia?
o A partir do próximo domingo teremos devocionais semanais em nosso canal!
Inscreva-se! Compartilhe!

Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do Youtube TBC
TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

