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objetivos
•

EVIDENCIAR O PODER DE DEUS QUE PODE RESTAURAR NOSSA NAÇÃO;

•

DESTACAR A AÇÃO DE DEUS NA SOCIEDADE POR MEIO DA IGREJA.

textos base: JEREMIAS 29. 7-14

desenvolvimento
O texto que lemos, é parte de uma carta escrita pelo profeta Jeremias para
o povo de Israel, que está sofrendo, exilado, vivendo a perda de sua identidade,
pela influência imposta pelos babilônicos. Na carta, Deus faz promessa de
restauração da nação, e orienta os israelitas para que, enquanto estivessem no
exílio, que exercessem com seriedade e responsabilidade a cidadania.
Diante do cenário que vivemos no nosso país, onde tendências ideológicas
e demoníacas se levantam para confrontar nossa identidade, similar em suas
proporções à realidade que vivia Israel, diante disso, veja o conselho de Deus.
1) Conheça a história.
O conhecimento da história nos possibilita conhecer a Deus, o seu caráter
e o seu poder, e saber que Ele é capaz de mudar a história de uma nação.
2) Desenvolva atitudes referenciais que façam a diferença.
A orientação de procurar a paz da cidade e de orar por ela, era
exemplificada pelo próprio Jeremias. Isso nos leva a entender, que nós temos a
responsabilidade de sermos exemplos, de sermos referência para as pessoas que
estão ao nosso redor. Ser referência com atitudes que façam a diferença.
Portanto, não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo, não devemos se
corromper pelo sistema desse mundo, assim como Daniel e seus três amigos se
posicionaram e não se curvaram aos deuses e crenças babilônicas.
3) Tenha envolvimento com ações transformadoras.
O cristão é o sal e a luz desse mundo. Por isso devemos promover a paz
para nossa nação. Podemos temperar e iluminar essa nação por meio de ações
transformadoras. Nesse ano de eleições, diante da crise que vivemos, devemos
entender que voto sem oração, é inconsequência, mas voto com oração, é ação
transformadora. O cristão tem o dever de exercer a sua cidadania com
responsabilidade, pois Deus é capaz de mudar o nosso país.
4) Assuma seu papel na história.
A igreja tem papel fundamental na história, por isso devemos renovar
nosso conceito de cidadania. A parte horizontal do nosso papel, é quando
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cuidamos um dos outros e proclamamos a simplicidade do evangelho, a saber,
Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e irá nos levar para o céu.
A parte vertical, é quando vivemos uma vida de intimidade com Deus,
alias, o texto que lemos diz no verso 11 e 13:
“Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o SENHOR.
Pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança.
Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração”.
PERGUNTA 01 – Sobre o primeiro ponto, “conhecer a história”, você
tem plena confiança que Deus tem poder para mudar a história da nossa nação?
PERGUNTA 02 – Sobre o segundo ponto, você já buscou se posicionar,
sabendo que sua postura seria exemplo para pessoas que estavam ao seu redor?
PERGUNTA 03 – Sobre o terceiro ponto, aprendemos que o voto sem
oração, é inconsequência, mas voto com oração, é ação transformadora. O
que você pensa a respeito da importância da votação?
AUXÍLIO: Caro líder, orientasse cuidado para que as respostas não
caminhem para algum tipo de exposição partidária ou ideológica. Esperasse que
as respostas ajudem a reflexão da ação transformadora por meio do voto, que é
dever do cidadão.
PERGUNTA 04 – O papel do cristão na história, é viver uma vida que
proclame o Reino de Deus para as pessoas (parte horizontal), e viver uma vida
de intimidade e adoração a Deus (parte vertical). Para você, como proclamar o
Reino de Deus de maneira simples, e como ter uma vida de intimidade com
Deus?

avisos
§

INSTANTE
o Adquira seu livro: Posso crer na Biblia?
o Acompanhe em breve os devocionais semanais em nosso canal.

§

CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MENIBRAC
o Faça sua inscrição.

§

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

