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objetivos
•
•
•

DESTACAR QUE O ÚNICO PROPÓSITO PARA A VIDA É RENDER GLÓRIA AO NOSSO DEUS.
EVIDENCIAR QUE NOSSO REAL VALOR PODE SER VISTO QUANDO ESTAMOS INSERIDOS EM
DEUS.
DESTACAR QUE MESMO SENDO FALHOS, SOMOS FILHOS DE DEUS E VIVEMOS PARA O SEU
LOUVOR

textos base: EFÉSIOS 2.1-10

desenvolvimento
A carta de Paulo à igreja que se reunia em Éfeso guarda riquezas eternais,
segredos e princípios para aqueles que são chamados para viver na presença do
Rei.
Somos a Igreja de Cristo e isto ocorre devido a Graça infinita do nosso Pai
e não por causa de nossas capacidades ou qualidades; muito pelo contrário, uma
vez que fomos inseridos no Corpo de Cristo ao sermos vivificados por Ele através
da obra redentora do calvário.
O texto lido nos mostra que vivíamos na prática do que desagrada a Deus,
fazendo tudo quanto o pecado nos obrigava a fazer e chamávamos isso de
liberdade. No entanto aprendemos que a liberdade humana é meramente
circunstancial, ou seja, sou livre para fazer tudo o que eu puder fazer e não o que
eu quiser fazer!
É justamente aí que habita o grande segredo, a saber, Deus quer ser Senhor
e Rei em nosso coração, em nossas vontades, em nossos desejos, Ele quer reinar
soberanamente!
Amar a Deus, portanto, nos conduz a exceder toda a percepção de
obrigação e nos permite acessar uma vida constituída a partir da essência do
nosso próprio Pai, a saber, o amor!
Aqueles que vivem assim são, segundo o verso sete, expressão contínua da
glória de Deus! Sim, a Igreja de Cristo é a expressão viva e real da glória de um
Deus vivo e real!
E as boas obras que praticamos são por Deus preparadas para que
pudéssemos glorifica-lo em nosso dia-a-dia, pois somos salvos e santificados
única e exclusivamente por causa da graça do nosso Pai
Perceba que se não vivermos para a glória de Deus, já estamos mortos!
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PERGUNTA 01 – Descreva com suas palavras, com base em seu próprio
testemunho o seu propósito de vida.
AUXÍLIO – Comumente não iniciamos nosso compartilhamento desta
forma, no entanto, é importante construirmos bases sólidas a respeito dos
fundamentos da fé. Amado líder, inicie por seu próprio testemunho e inspire os
membros da reunião a serem plenamente sinceros, inclusive ao afirmar, se for o
caso, que desconhecem o seu propósito de vida.
PERGUNTA 02 – O risco que se caminhar sem conhecer o destino é que
todo lugar parece oportuno e bom. Você já se sentiu perdido em sua caminhada
cristã? Conte-nos brevemente como foi e como você conseguiu sair desta
condição.
AUXÍLIO – Amado líder, caso alguém declare estar nesta condição,
ofereça o suporte necessário para que juntos possam compreender o propósito
para qual fomos chamados por Deus.
PERGUNTA 03 – Ao nos regenerar Cristo nos apresenta como expressão
de Sua própria glória! Como é para você saber que Deus te vê desta forma?
PERGUNTA 04 – Se Deus diz isso a nosso respeito, por qual razão nos
subestimamos tanto?
AUXÍLIO – Lembre-se: humildade não é autocomiseração é reconhecerse valioso e reconhecer o valor do próximo! FILIPENSES 2.3
PERGUNTA 05 – Nosso valor é real se permanecermos em Cristo. Você já
viveu alguma experiência em que esteve longe de Deus e se percebeu sem valor
algum? Conte-nos como foi e como Deus o resgatou.

avisos
▪
▪

PREPARATÓRIO PARA O BATISMO
o INÍCIO 8|10 AS 17H
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso
canal do Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe!
#VcFazParteTBC

