PROJETO DO OUTRO LADO

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

objetivos
•
•

EVIDENCIAR QUE DEUS SEMPRE TRABALHA PARA NOS LIBERTAR E NOS
CURAR DE ALGO;
DESTACAR QUE DEUS CONDUZ SEU POVO (SUA IGREJA) COM O
PROPÓSITO DE TRABALHAR NO MEIO DELA.

textos base: ÊXODO 14

desenvolvimento
O povo de Israel, sai do Egito de forma triunfante e DEUS orienta que eles
mudem de rumo. DEUS quer ensinar o povo de Israel a não se amedrontar
diante dos inimigos e dos desafios. DEUS não promete que as dificuldades não
viriam, mas Ele usa as circunstâncias para levar o povo a confiar n’Ele.
Diante do olhar dos Israelitas, que contemplavam a perseguição, DEUS
manda o povo se acampar, pois, onde os olhos humanos vê perseguição, os olhos
de DEUS contemplam banquete e provisão!
DEUS conhece todas as coisas, conhece inclusive o coração humano, tem
poder sobre tudo e sobre todos, por isso endureceu o coração de Faraó, para que
Seu nome fosse glorificado.
Faraó chega a conclusão que o Egito perdeu seus escravos. Da mesma
forma, ainda hoje satanás diz nos bares, nos prostíbulos, nos pontos de drogas,
nos lugares de escravidão de pecados que outrora frequentamos, que perderam
seus escravos. Mas hoje a igreja glorifica a DEUS, liberta pelos atos de justiça e
misericórdia, pois Jesus Cristo estendeu suas mãos para nos resgatar de uma
vida de escravidão de pecados.
O mesmo Israel que saiu triunfante do Egito, fica aterrorizado quando se
vê diante da perseguição do Egito. O povo tem a atitude de procurar um culpado
para essa situação, ao invés, de se posicionar em confiança diante do DEUS que
realiza milagres e maravilhas para nos libertar.
Diante do medo de Israel pela perseguição dos egípcios, a resposta de Deus
por meio de Moisés foi: Não tenham medo dessa perseguição (dessa prova,
opressão, doença, crise), pois os egípcios que vocês hoje vêem, vocês nunca mais
verão!
DEUS é aquele que cerca seu povo com proteção, luta por ele, e nos ordena
diante de toda dificuldade, marche e confie no DEUS que tudo pode fazer!
Israel passou o mar a pés enxutos, e todos soldados egípcios junto com
Faraó, foram encobertos pelas águas. Então Israel celebrou a Deus do outro lado.
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PERGUNTA 01 – Diante desta ministração, o que mais te chamou
atenção?
PERGUNTA 02 – Vimos na ministração, que onde nossos olhos
contemplam a crise, os olhos de DEUS contemplam banquete e provisão. Você
já vivenciou alguma circunstância onde seus olhos contemplavam uma crise,
mas DEUS, por misericórdia, demonstrou Sua soberania e trouxe a provisão?
PERGUNTA 03 – O povo de Israel teve uma postura de incredulidade.
Vivenciou tantos milagres de DEUS trabalhando para a sua libertação, mas
diante do mar, com medo, não puderam crer no poder e na provisão de DEUS.
Como tem sido sua postura diante dos momentos de crises e dificuldades?
PERGUNTA 04 – DEUS permite que vivamos situações, e as usa para nos
ensinar, pois sempre trabalha para nos curar e nos libertar de algo. Pra você, nos
dias de hoje, qual é o Egito que tem escravizado a vida da igreja? Qual é o Egito
que tem perseguido a igreja?
CONCLUSÃO: Por vezes não entendemos o caminho que DEUS nos
conduz. Mas aprendemos diante dessa ministração que temos que confiar em
DEUS e no seu projeto de levar-nos para outro lado. Para Israel, do outro lado
do mar, houve libertação, cura e celebração. Para nós, igreja do SENHOR, não é
diferente. DEUS tem cura e libertação para a igreja. Portanto, tenha um tempo
de celebração a Deus pelo seu amor, pelo seu favor!

avisos
§

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

§
§
§

CONFERÊNCIA DIPE
o 30 de junho

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

