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objetivos
•
•

RESSALTAR QUE DEUS USA SITUAÇÕES ADVERSAS PARA ACRESCENTAR FÉ EM NOSSOS
CORAÇÕES.
EVIDENCIAR A SOBERANIA DE DEUS E DOMÍNIO SOBRE TODAS AS COISAS E CIRCUNSTÂNCIAS.

textos base: JOÃO 11.1-45 | 12.9-11

desenvolvimento
Baseado na exposição do sermão ministrado no domingo pela manhã, o
texto que lemos nos ensina que Deus permite e utiliza situações adversas, e
muitas vezes extremas, com o propósito de nos levar a um novo nível de fé.
Jesus Cristo, é aquele que tem poder para fazer todas as coisas, e mostra
que para Ele, que é Deus e Senhor em sua essência, a morte nada mais é do que
alguém que cochila, pois, por meio de sua Palavra, tudo foi criado. Vemos isso
no texto quando Jesus da ordem à Lazaro, que estava morto a quatro dia, e
imediatamente, ele ouve e obedece, como alguém que estivesse cochilando, e sai
do sepulcro com vida.
Jesus Cristo, é aquele que fala conosco, de modo que estamos sempre
aprendendo através da sua palavra.
Ele é aquele que utiliza tudo e todos para os seus propósitos, por isso,
entendemos que quando Jesus diz no verso 15: “Lazaro morreu, e para o bem
de vocês, eu estou feliz por não ter estado lá”, a ênfase que precisamos guardar,
não é o fato dele estar feliz por não ter estado presente no momento da morte do
amigo, mas sim, o fato dele estar feliz em saber, que para o bem dos discípulos,
para o bem dos familiares de Lazaro, e de muitos outros, melhor era que Ele não
estivesse no momento da morte, pois assim, muitos passariam a crer, sendo
levados para um novo nível de fé.
Concluímos dizendo que Deus é soberano e sabe o que esta fazendo em
nossas vidas.
Ele quer nos levar a ter um novo nível de fé, mas precisamos
entender, que para isso, Ele permitira que nosso Lazaro morra, pois este
é o caminho para o nosso amadurecimento.
Que tenhamos confiança na Sua palavra, conforme lemos no capitulo 11,
verso 26: “Eu sou a ressureição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja
morto, viverá”; verso 40: “Jesus disse: Se creres, veras a glória de Deus”.
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PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção diante desta
ministração?
PERGUNTA 02 – Você já viveu alguma experiência adversa, e depois
entendeu, que Deus permitiu que isso ocorresse para estabelecer os seus
propósitos? Compartilhe com o grupo.
PERGUNTA 03 – Jesus diz que é a ressurreição e a vida, e de fato, expressa
o seu poder quando ressuscita a Lazaro. Porém, esse mesmo Deus poderoso,
procura falar conosco de maneira que possamos compreendê-lo, e nos ama
tanto, a ponto de chorar e se compadecer com nossas dores e sentimentos. O que
você pensa a respeito do amor de Deus?
PERGUNTA 04 – O que você pensa sobre a soberania de Deus, quando
vemos que por vezes, Deus permite que vivamos situações difíceis, e através
dessas situações, os seus propósitos e sua vontade é estabelecida?
PERGUNTA 05 – Deus esta nos chamando para um novo nível de fé, mas
para isso, é possível que Ele permita que Lazaro morra em nossas vidas. Pra
você, como é pensar que alguém ou algo que você ama, pode ser colocado à
prova, para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos em sua vida?
PARA ALCANÇARMOS UM NOVO NÍVEL DE FÉ, PRECISAMOS TER
CONFIANÇA QUE DEUS É SENHOR DE NOSSAS VIDAS; SEUS PLANOS E
PROPÓSITOS SÃO INFINITAMENTE MELHORES, POIS TEM COMO
OBJETIVO, A NOSSA SALVAÇÃO POR MEIO DA FÉ EM JESUS CRISTO.

avisos
▪
▪
▪

PREPARATÓRIO PARA O BATISMO
o início 12|11 às 9H
CONHEÇA O TBC
o Início 19|11 às 17H
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #VcFazParteTBC

