NO FUNDO DO POÇO

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

objetivos
•

DESTACAR A SOBERANIA DE DEUS, SEU DOMÍNIO SOBRE TUDO E SOBRE
TODOS PARA ESTABELECER OS SEUS PROPÓSITOS;

•

DESTACAR QUE O PAPEL DO CRISTÃO, É VIVER BASEADO NA PALAVRA
DE DEUS, MESMO QUE ISSO APARENTEMENTE, LEVE-NOS PARA
LUGARES INDESEJÁVEIS.

textos base: JEREMIAS 38. 5-10

desenvolvimento
No contexto desse relato, Jeremias esta sofrendo duras penas por anunciar
a Zedequias, rei de Judá, a chegada da queda e cativeiro de Jerusalém, e mais,
enfatizar que essa era a permissão de Deus para expiação dos pecados da nação.
Em uma dessas penas, o profeta é jogado dentro de uma cisterna (poço)
cheia de lama, e permanece lá a ponto de afundar na lama.
A ênfase da mensagem ministrada ao coração da igreja, está em Deus usar
Ebede-Meleque, um eunuco etíope, oficial do palácio real, para ir ter com o rei
Zedequias, e interceder a favor do profeta Jeremias.
Com isso, o poder de Deus fica demonstrado, pois Deus, tem domínio
sobre tudo e sobre todos, a ponto de usar pessoas de perto ou de longe, da
mesma nação ou de uma nação distante, capaz de usar tudo e todos, para
estabelecer a sua vontade na vida dos seus servos.
O rei Zedequias ouve a Ebede-Meleque, e concede a este, o direito de tirar
Jeremias da cisterna cheia de lama.
A reflexão que fazemos, é que não importa a situação que você esteja
vivendo ou passando, e principalmente, não importa se ela foi ocasionada pelo
seu compromisso de obediência com a palavra de Deus.
Não importa se você está literalmente no fundo do poço, ou se considera
que alguma área de sua vida está em uma situação degradante.
O Deus a quem servimos, tem poder para usar tudo e a todos para
estabelecer a sua vontade para o seu povo, para a sua igreja!
Creia no poder de Deus, pois a provisão e a libertação, pode vir de situações
e pessoas inesperadas!
PERGUNTA 01 – Como é para você refletir sobre a soberania de Deus?
Imaginar que Deus pode usar pessoas que estão fora do contexto da igreja e da
fé, para realizar seus propósitos?
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PERGUNTA 02 – Você já se perguntou, se Deus tem domínio sobre tudo
e sobre todos, o porque de seus desejos não serem realizados de maneira
imediata? Já se perguntou se seus desejos são os mesmos desejos de Deus?
PERGUNTA 03 – Jeremias estava sofrendo duras penas, desumanas, por
sustentar e permanecer fiel e obediente à palavra de Deus. O que você tem vivido
quando no seu dia a dia, é confrontado por situações que vão contra a palavra
de Deus e seus princípios?
AUXÍLIO.: Orientasse ao líder, para não sair do contexto da ministração,
utilizar essa questão de maneira generalizada. Porém, se necessário, pode-se
compreender “situações que vão contra a palavra de Deus e seus princípios”,
com temas da atualidade como divórcio, ideologia de gênero, sexo antes do
casamento, e tantos outros que vão contra a palavra de Deus e seus e princípios.
PERGUNTA 04 – Jeremias foi fiel e obediente, mas ao contrario da nossa
expectativa humana, ao invés de ser honrado, foi preso e sofreu represálias. O
que você pensa a respeito do poder de Deus, quando observa o resultado da
postura de obediência de Jeremias?
AUXÍLIO.: Deus tem poder para usar o testemunho da igreja, para
despertar amor e fé no coração de pessoas que ainda não foram alcançadas pela
graça. Em Jeremias 39.16-18, Deus dá uma palavra de salvação para EbedeMeleque, pois esse confiava em Deus, a ponto de ir ter com o rei Zedequias e
interceder pelo profeta do Senhor.

avisos
§

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

§

§

INSTANTE
o Adquira seu livro: Quem é Jesus?
o Café e bate papo sobre livro: Quem é Jesus?
§ 07/07 as 10h
o Próximo livro disponível na livraria: A oração muda as coisas?
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

