DE COSTAS PARA O MUNDO, DE FRENTE PARA DEUS!!!
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
13 de novembro de 2016

objetivos
MOSTRAR QUE A PALAVRA DE DEUS NÃO DEVE SER TROCADA POR NADA.
MOSTRAR QUE DEUS EXIGE OBEDIÊNCIA COMPLETA À SUA PALAVRA.

textos base: ÊXODO 13.1-10
desenvolvimento
Tudo o que Deus faz tem um sentido, um propósito. O ritual descrito em Êxodo
tinha o objetivo de lembrar a libertação do Egito e de Faraó e também de apontar para
a verdadeira libertação que seria efetuada por meio do Cordeiro preparado desde a
fundação do mundo.
Quando Deus determina o cumprimento desses ritos, Ele espera que seu povo
seja fiel a isso, lhe obedeça em tudo e em todo o tempo. Em Deuteronômio 12.32 a
escritura diz: “Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno; não acrescentem nem
tirem coisa alguma”. Não devemos mudar porque achamos que deve ser mudado, por
conta própria. Independente se o mundo ao nosso redor mudou, se as coisas mudaram,
não devemos ter as pessoas, o sistema ou o mundo como parâmetro, nossa referência
é Deus e Sua Palavra. O que Deus falou, não pode ser alterado porque achamos que
pode, ou porque queremos adequar à nossa realidade.
Ouvimos do nosso pastor em sua ministração, que há um perigo muito grande
em nos tornarmos “politicamente correto” aos olhos do mundo. Os apóstolos em Atos
4.18,19 foram pressionados a não pregar a Palavra, mas deram a seguinte resposta: “...
importa obedecer a Deus e não aos homens...” e continuaram pregando, porque essa
era a vontade de Deus. Muitas vezes achamos que o que Deus nos deu para fazer pode
ser substituído pelo que o mundo quer que façamos. Isto é altivez, orgulho, não deve
ser assim.
No episódio de Números 21.4-9, o povo só era salvo da morte pela fé. É assim que
Deus quer que a igreja viva. Triunfando por fé e não vivendo pelo que vê. A conquista
da terra prometida e a expulsão dos inimigos (Êxodo 13.11) estavam totalmente ligadas
à obediência. Os inimigos seriam expulsos pelo próprio Deus por meio da obediência.
O desejo de Deus é que a igreja viva assim: De costas para o mundo e de frente
para Ele.
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Pergunta 01 - O que você entendeu com a expressão, “politicamente correto aos olhos do
mundo?”
Auxílio
Em geral essa expressão quer dizer, que queremos ficar bem com as pessoas, então
damos um “jeito” na Palavra, para aparentemente não desobedecer a Deus e ainda tentar
agradá-las. Mas como vimos no episodio dos discípulos e existem muitos outros na Bíblia,
não é possível manter o politicamente correto quando a proposta é desobedecer a Deus.
Pergunta 02 - Você acha que existe perigo em viver dentro dos limites do “politicamente
correto?” Quais são esses perigos? Cite algum que você identifica?
Pergunta 03 – Você acha difícil viver o radicalismo da Palavra em nossos dias? Porque?
Pergunta 04 – No seu dia a dia você tem aberto mão dessa radicalidade para agradar
alguém, ou algum sistema?

avisos
•
•
•
•

Entregue os seus relatórios em dia
Fire - Sexta às 23h
Culto de Missões domingo - Não se esqueça da sua oferta Especial
Participe contribuindo também com o ministério Maranata

2

