VOCÊ NÃO ESTÁ SÓ
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
30 de julho de 2017

objetivos
•
•

EVIDENCIAR QUE ANTE TODA A INCREDULIDADE E TEMOR, O DEUS ETERNO PERMANECE
SOBERANO.
DESTACAR QUE A SUA SOBERANIA NOS CONDUZ A UMA VIDA QUE O GLORIFIQUE EM MEIO
AS CRISES PESSOAIS E SOCIAIS.

textos base: I REIS 19.8-18

desenvolvimento
O grande profeta Elias se vê vulnerável ante a postura de uma nação
incrédula. Ao ser questionado por Deus a respeito de seus atos e de seu
posicionamento, Elias acusa o povo de ter quebrado a aliança e então praticar
continuamente o que desagrada ao Senhor.
De fato, esta é uma situação bastante incômoda, desgastante e nos leva a
pensar que tudo quanto acreditamos não passa de fábulas ingênuas e todos os
que nos cercam viraram as costas para a verdade esquecida.
No entanto, nem mesmo a instauração do caos social e a debandada
daqueles que deveriam permanecer podem abalar a soberania de Deus. Saiba
que até quando os reis se perdem em seus próprios delírios, o Senhor mantém,
na palma de sua mão o controle sobre toda a situação.
Este controle se manifesta de uma forma bastante radical e nos chama
para uma vida igualmente radical, a fim de que sejamos um testemunho vívido
da grande obra que o Senhor fez, faz e fará, em nós e através de nós! Por isso,
tome coragem, alimente-se da Palavra que é Cristo e descanse no amor do Pai
para que você tenha forças para percorrer o caminho para o qual Ele te
convocou!
PERGUNTA 01 – Para você, como é pensar que os grandes heróis da Fé
foram tão frágeis quanto nós?
AUXÍLIO – Amado líder, ressalte que a fragilidade se dá em nossa própria
humanidade e esta característica está presente em todos a todo tempo, logo,
heróis ou não, somos levados a duvidar e parar diante dos problemas.
PERGUNTA 02 – Por vezes procuramos escutar a Deus em meio a
manifestações grandiosas, em cultos cheios de pessoas, no entanto, por vezes o
Senhor faz de forma diferente e fala ao nosso coração na intimidade do quarto e
no vazio que o medo traz. Você já viveu uma experiência como esta? Já se
encontrou com Deus enquanto não esperava? Como foi?
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PERGUNTA 03 – Elias respondeu por diversas vezes que a razão de sua
postura amedrontada era o desvio do povo e sua consequente solidão. Você já se
sentiu só como Elias?
PERGUNTA 04 – O que de fato nos alegra em Deus é que mesmo em meio
ao caos e a aparente solidão, o Senhor guarda para Si e em Si um remanescente
fiel! Conte-nos como é saber que você faz parte de um povo que é continuamente
guardado por Deus!
PERGUNTA 05 – Ciente de sua posição e condição, responda: o que te
impede de trabalhar para a glória de Deus?
O caminho para o qual fomos chamados por Deus é trilhado em comunhão
e amor. Orem juntos, intercedam uns pelos outros, a fim de que o Espírito os
conduza em adoração ao Pai e o serviço ao próximo!

avisos
▪
▪
▪
▪

BATISMO REGIONAL
o 9 DE SETEMBRO AS 19H | SEDE
PREPARATÓRIO PARA O BATISMO | AULAS INICIADAS
O DISCIPULADO INICIAL É NECESSÁRIO PARA TODOS OS
CANDIDATOS AO BATISMO
CONHEÇA O TBC | CURSO OBRIGATÓRIO PARA QUEM DEJESA TORNAR-SE
MEMBRO DO TBC

o INÍCIO

▪

DIA 20 DE AGOSTO AS 17H
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso
canal do Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe!
#VcFazParteTBC

