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Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
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objetivos
•
•

EVIDENCIAR QUAL DEVE SER A POSTURA DO CRISTÃO DIANTE DOS
MOMENTOS DE CRISES.
DESTACAR QUE DEUS USA OS MOMENTOS DE CRISES PARA
APERFEIÇOAR SUA IGREJA.

textos base: 2 REIS 6.26-29 / TIAGO 1.12

desenvolvimento
O povo de Samaria estava vivendo uma crise terrível, pois o grande
exército da Síria havia cercado a cidade. Os sírios conheciam a situação, já havia
sondado tudo e não estavam dispostos a desistir. Samaria estava num momento
de calamidade, um tempo de muita dificuldade, fome e escassez.
Deus tinha removido sua mão protetora sobre o povo e, quando isso
acontece conosco, ficamos à mercê de nós mesmos, entregues às nossas paixões,
pois o homem sem Deus faz barbaridades.
Uma mulher acabou matando e comendo se próprio filho em meio ao
desespero, e esse é um grande alerta, cuidado quando estiver no meio da crise
para que você não seja agente de destruição, não deixe de investir na tua família,
não mate seus filhos, seu cônjuge e amigos com palavras ou ações impensadas.
Quantos são feridos em momentos de raiva e estresse em meio à crise?
Não podemos deixar que o inimigo roube nossa fé. Quando Deus diz que
vai intervir, devemos acreditar, mesmo que pareça impossível, pois não existe
situação que Ele não possa mudar.
Devemos ter muito cuidado com nossa língua, principalmente no meio da
crise. Palavras matam, mas também dão vida! (Provérbios 18.21).
Deus nos chamou para mudança de vida, para termos paciência,
tolerância, amor em meio aos erros daqueles que andam conosco. Isso é conviver
como Deus quer, saber perdoar. O amor nos aproxima, mas é o perdão que nos
mantém juntos.
Entenda estas 4 coisas: 1) a crise sempre passa; 2) você pode suportá-la,
pois Deus não te permite enfrentar nada maior do que suas forças; 3) até mesmo
a crise coopera para o teu bem; 4) você não está sozinho! Lembre-se disso,
guarde essas verdades em teu coração!
Deus usa crises para nos aperfeiçoar. Não destrua as pessoas que estão à
sua volta nem se precipite. A crise sempre passa, mas as marcas podem
continuar como sequelas para a vida inteira. Cristo já venceu, não se desespere!
Teu Deus é grande e é maior que qualquer crise!
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PERGUNTA 01 – No momento de crise uma mulher matou o próprio filho,
e quando este momento passou, ficou apenas o vazio. Você se lembra de alguma
experiência sua em que num momento de crise você se precipitou?
PERGUNTA 02 – O inimigo sempre tenta atacar em áreas frágeis da nossa
vida, mas nós não estamos sozinhos! Você reconhece alguma área na sua vida
que ainda é frágil nos momentos de crise?
PERGUNTA 03 – A crise sempre passa, mas as marcas que deixamos no
nosso próximo podem permanecer por toda a vida. Cite maneiras que você
encontra para te ajudar a controlar sua língua e sua mente para não agir
precipitadamente.
PERGUNTA 04 – Você quais as quatro coisas que mencionamos que
precisamos saber sobre a crise? Comente a respeito de alguma delas.

OREM JUNTOS, UNS PELOS OUTROS, PEDINDO QUE O SENHOR
NOS ENSINE A VIVER NOS MOMENTOS DE CRISES!

avisos
§

PREPARATÓRIO PARA O BATISMO DE JUNHO
o Turma iniciada 06 de maio (domingos) as 9H

§

CONHEÇA O TBC
o Turma iniciada 06 de maio (domingos) as 17H

§

HOMENS QUE ORAM
o 24 a 26 de agosto (faça sua inscrição)

§

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

