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objetivos
•
•

REFLETIR ACERCA DA IDENTIDADE DAQUELES QUE SÃO CHAMADOS POVO DE
DEUS.
ENFATIZAR QUE ADVÉM DO SENHOR A NOSSA IDENTIDADE, OU SEJA, QUEM
SOMOS ESTÁ GUARDADO EM DEUS

textos base: JEREMIAS 35.1-8 | 35.18-19

desenvolvimento
Não é surpreendente quando Deus escolhe usar meios incomuns para
corrigir-nos e nos exortar? O que dizer então do fato de Deus usar um povo
estrangeiro para ensinar ao Seu próprio povo acerca da obediência e identidade?
Parece-nos um pouco estranho, mas aprouve ao Senhor utilizar este meio para
mostrar eu Seu povo como deve seu o proceder, a saber, reconhecendo a sua
identidade por meio da relação que temos com Deus e conduzindo toda a nossa
vida a partir desta reflexão!
O texto que lemos narra a história dos recabitas, povo que seguia fielmente
as orientações de seus antepassados, dentre as quais se dizia: “jamais levaremos
vinho a nossa boca durante toda a nossa vida, tampouco bebem vinho nossas
esposas, filhos e filhas”. Tais orientações construíram a identidade de um povo
por meio de uma conduta de plena obediência. Esta conduta fora colocada a
prova em um ambiente inesperado, a saber, na casa de Deus, ante a todo o povo
de Deus. Neste local, os recabitas foram instruídos a desfrutar de um bom vinho
na companhia de um gentil anfitrião.
Imagine-se numa posição como esta, se veja no lugar dos recabitas e
decida: obedecer aos mandamentos e aos ensinos de nosso pai, ou agradar
aqueles que nos abrigam e nos dão de beber e comer? Ante tudo isso, eles
preferiram permanecer firmes a sua tradição. Preferiram permanecer firmes
naquilo que lhes era conhecido ao invés de se aventurarem em nome de uma
novidade apresentada por uma sociedade que lhes cercava.
Quanto a nós, o que de fato é mais valioso a ponto de nos fazer dedicar
toda a nossa vida? Fiquemos firmes naquilo que nosso Pai nos ensinou e
rejeitemos toda e qualquer influencia deste mundo caído e assim, seremos
conforme a vontade do Senhor e receberemos dEle uma recompensa insuperável
e eterna!
PERGUNTA 01 – Diariamente somos desafiados a contrair um novo estilo
de vida, a nos adaptar a mais nova moda, a abrir mão dos princípios de Deus e
abraçarmos uma novidade. No entanto, ao conhecer o testemunho dos recabitas,
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como você se sente ao ser desafiado a negar a sua fé ante a pressão da sociedade
em que vivemos?
PERGUNTA 02 – Os recabitas preferiram desagradar aos seus anfitriões
do que desobedecer aos ensinamentos de seus antepassados. Ao observar seu
próprio testemunho, você diria que sua preocupação é igual a deles ou você
tende a agradar quem está ao seu redor?
PERGUNTA 03 – Os recabitas entenderam que os ensinos de seus pais
eram mais importantes e preciosos do que os modismos da sociedade que os
cercava. E para você, o que de fato é mais importante e valioso, os ensinos de seu
Pai, ou os modismos da sociedade que o cerca?
AUXÍLIO – Lembre-se: valioso é aquilo que dedicamos nossa atenção,
nosso tempo e nossos recursos!
PERGUNTA 04 – A fé bíblica nos ensina que não precisamos de aptidões
especiais para termos uma vida com Deus. Por qual razão você não se relaciona
com Deus de forma íntima e disciplinada?
AUXÍLIO – A maior parte das pessoas espera que a vida mude para que
elas possam mudar. Esta maior parte está fadada a uma vida medíocre em todos
os sentidos. Mude suas atitudes para que sua condição seja alterada. Pare de
desculpas e tome uma posição que seja condizente com sua identidade em Deus.
Nossa identidade está preservada em Deus. Tudo o que somos é
real se permanecermos fiéis aos Seus ensinos e aplicarmos com
diligencia e disciplina a Palavra do Senhor! Lembre-se: Se nos
preocuparmos em agradar a este mundo, desagradaremos a Deus.

avisos
§
§

§

Batismo – 10|06 as 19H
Curso: Conheça o TBC – Início dia 7|05 as 17H
o Todos que estão realizando o preparatório para o batismo
(discipulado inicial) devem comparecer!
o Todos os irmãos que desejam fazer parte da nossa
comunidade e são batizados em outra igreja, devem fazer
este curso
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso
canal do Youtube TBCTV.
INSCREVA-SE! COMPARTILHE! #VCFAZPARTETBC

