TODAS AS FAMÍLIAS DA TERRA
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
15 de julho de 2018

objetivos
•
•

ENFATIZAR QUE NOSSAS ESCOLHAS REFLETEM O NOSSO CORAÇÃO.
DESTACAR QUE O CONFORTO IMEDIATO PROPOSTO PELO PECADO GERA MORTE ETERNA.

textos base: GÊNESIS 12.1-3

desenvolvimento
Uma semana tão intensa quanto gloriosa! Nossa primeira Conferência da
Família se foi e deixou marcas profundas em nossos corações e ensinamentos
preciosos em nossa memória!
Em diversos momentos tratamos de assuntos tidos como seculares, mas
inspirados por C.H. Suporgeon sabemos que: “Para um homem que vive com
Deus nada é secular, tudo é sagrado”
Esta sóbria abordagem de diversos temas complexos e conflituosos, revela
nosso amadurecimento espiritual e nos mostra que estamos trilhando,
conduzidos pelo Espírito, um Santo caminho pavimentado por Deus.
Nos é necessário notar que o chamado de Deus para Abraão, em certo
sentido, não é distinto do nosso próprio chamado. Assim como o pai da fé, fomos
chamados para trilharmos por fé e vivermos tão somente da fé! Este nosso
compromisso nos concede autoridade para sermos uma benção em nossa
geração, isto é, refletirmos a Glória de Deus onde quer que estejamos!
Se atentamente escutarmos os amorosos conselhos do Pai e os colocarmos
em prática, certamente viveremos dias gloriosos na presença do Senhor ao lado
de nossos irmãos em Cristo!
Portanto, viva a plenitude da vontade do Senhor e seja uma benção em sua
casa, para que sua casa seja uma benção para todas as famílias da Terra!
PERGUNTA 01 – Durante os dias de ministração, o que mais chamou sua
atenção?
PERGUNTA 02 – Sobre os fundamentos: Seus relacionamentos familiares
refletem que Cristo é o Senhor de sua vida?
PERGUNTA 03 – Sobre finanças: A área financeira de sua família tem
glorificado a Deus? Se não, como podemos ajudar?
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AUXÍLIO – Obviamente o tema é bastante íntimo e por isso merece total
empatia e discrição. Amado líder, se coloque a disposição para escutar quem lhe
procurar em um momento dedicado e em separado!
PERGUNTA 04 – Sobre a sexualidade: Os dados são estarrecedores e
chocantes, no entanto, não devem nos fazer retroceder! O que você pode fazer
para combater os abusos cometidos contra os vulneráveis?
AUXÍLIO – Uma vez mais nos deparamos com uma pergunta bastante
íntima. Peça a Deus autoridade e seriedade para lidar com este tema. Sugerimos
ainda que neste momento se faça um clamor em favor de nossa nação que vem
sendo afligida por ideologias totalmente contrárias a vontade de Deus!
Como ouvimos e aprendemos, nos é necessário a tudo escutar e a tudo
praticar a fim de que sejamos comparados a uma casa construída sobre a Rocha.
Orem juntos e intercedam uns pelos outros, a fim de que em nós seja vista
a glória de Deus!

avisos
▪

PREPARATÓRIO PARA O BATISMO DE SETEMBRO
o Dia 22 de Julho às 17H

▪

INSTANTE
o Adquira seu livro: A ORAÇÃO MUDA AS COISAS?
o Toda quinta-feira em nosso canal do Youtube.com/tbctv

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

