CHAMADOS PARA O TRABALHO

Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
24 de junho de 2018

objetivos
•
•

DESTACAR A VONTADE DE DEUS, DE FAZER O HOMEM VOLTAR A
CUIDAR DAQUILO QUE ELE COLOCA EM NOSSAS MÃOS;
EVIDENCIAR QUE TEMOS JARDINS EM NOSSAS MÃOS (VIDA, FAMÍLIA,
TRABALHO E MINISTÉRIO) E QUE ESTES FORAM DADOS POR DEUS.

textos base: GENESIS 2.15

desenvolvimento
Deus, no início da vida do homem, coloca-o dentro de uma estrutura, para
que o homem pudesse se sentir seguro. O Éden foi este lugar preparado.
E como é importante quando nos sentimos parte de um lugar, ou de algo.
Adão e Eva sentiam-se parte do Éden, estavam envolvidos com aquele projeto.
Aliás, Deus sempre teve em mente criar o homem para que esse tivesse um
relacionamento com Ele, mas também, para cultivar e guardar aquele jardim.
O homem trabalhava segundo a designação de Deus, e fomos ministrados
sobre o trabalho que Deus dá ao homem quando o chama. Deus poderia guardar
e cuidar do jardim sem a participação do homem, mas dá esse direito ao homem.
Assim também, fez Jesus, ele inicia seu ministério chamando homens e
dizendo: Vinde a mim, e os farei pescadores de homens.
Salvar e pescar homens, é um trabalho de Deus, mas Ele, por sua graça,
resolve dividir conosco quando nos chama.
O que Deus revelou para a igreja, é que nós temos um jardim para cuidar
e Deus o entregou para que você trabalhe e cuide dele. O que você tem nas mãos?
Vida, família, trabalho, ministério? Esse é o seu jardim!
A pergunta que o Espírit0 Santo nos faz é: Como está o seu jardim?
Por acaso está como o Éden, ou está necessitado de cuidado?
A Bíblia diz que na virada do dia, Deus visitava e olhava o trabalho de
Adão. Nosso trabalho, nossa vida, nossos relacionamentos, devem ser feitos com
excelência, pois é o Senhor que nos guia e nos orienta.
Portanto, não deixe seu jardim ser invadido por feras. Antes, que
possamos voltar a cuidar do jardim que Deus nos deu, pois, as primeiras
evidencias de um jardim seco, é uma mente, ideias e palavras secas e sem vida.
Deus colocou um jardim nas nossas mãos, e aquele que colocou a mão no
arado, só pode parar quando Deus o chamar e encerrar a sua carreira. Pois o
desejo de Deus, é que o homem permaneça como foi criado, ativo, trabalhando,
produzindo, plantando, colhendo e frutificando para a glória de Deus.
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PERGUNTA 01 – Como é para você, compreender que Deus te chamou
para realizar uma tarefa que Ele poderia fazer, mas por amor e misericórdia,
resolve te incluir nos Seus planos e propósitos?
PERGUNTA 02 – Baseado nessa ministração, o que você compreende
como jardim, na perspectiva do ministério?
PERGUNTA 03 – Pra você, o jardim que Deus tem colocado em suas mãos,
está bem cuidado?
AUXÍLIO.: Líder, importante conduzir essa resposta dentro do âmbito
ministerial.
PERGUNTA 04 – Quais outras áreas da sua vida você considera como um
jardim, e dessas, quais você identifica que precisam de mais cuidado e atenção?
PERGUNTA 05 – O que você tem feito para continuar desenvolvendo e
cuidando dos jardins que Deus confiou a você?
AUXÍLIO.: Para realizarmos um trabalho com excelência, precisamos de
verdade, sinceridade, e dependência de Deus.
ORE POR AQUELES QUE ENTENDEM QUE PRECISAM VOLTAR A
CUIDAR DE ALGUM JARDIM QUE DEUS COLOCOU EM SUAS MÃOS.

avisos
§

RELÓGIO DE ORAÇÃO
o Nos acompanhe em nossas redes sociais
§ Facebook – TBC SEDE
§ Instagram - @tbcjacui

§
§
§

CONFERÊNCIA DIPE
o 30 de junho 17h até 20h

INSTANTE

o Adquira seu livro: Quem é Jesus?
o Acompanhe os devocionais semanais em nosso canal.

HOMENS QUE ORAM

o 24-26 de agosto – Faça sua inscrição.

§

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

