
 

 

Informar das Atividades Semanais - 2ª terça-feira  do mês: Treinamento Avançado  de 
Líderes | TERÇA: Reuniões de Oração, às 9h, no Auditório Kids | SEXTA: Culto de 
Libertação, às 20h | SÁBADO: Culto m.HOLY - Juventude, às 19h | DOMINGO: Centro de 
Treinamento Alameda, às 9h /  Culto de Celebração, às 10h e 18h30 (Sede e Santa 
Felicidade).

ROTEIRO BASE – 24/11/2019 
 

HÁ UM RECADO DE DEUS PARA VOCÊ! 
# Zacarias 4.1-14 # 

 
INTRODUÇÃO: 

O Contexto histórico é a reconstrução do templo (capítulos 1-8). Há uma visão de 
um candelabro de ouro com sete lâmpadas (semelhante apocalipse 1.12), como símbolo da LUZ 
QUE DEVEMOS SER NO MUNDO. 

Nesta visão do profeta temos a segurança de que Deus está falando e o resultado 
de quem ouve é este: o que você não sabe, vai saber; o que você não vê, vai enxergar; o 
que você não faz e precisa fazer, você fará!  
 

 

I. ACORDE, DEUS ESTÁ FALANDO COM VOCÊ (Zacarias 4.1-6) 
1. Deus está falando É HORA de acordarmos (Efésios 5.14); 
2. Deus está falando: sem a restauração do templo não haveria lugar para o 

CANDELABRO, símbolo da luz do testemunho do povo de Israel. 
3. A Visão era para incentivar Josué, o sumo-sacerdote, e o chefe civil, Zorobabel 

(governador de Judá). 
4. Nas profecias dos últimos dias ninguém escapa de Deus: “E há de ser que, depois 

derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas 
profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões.”(Joel 2.28) 

§ De que forma Deus tem se revelado a você? Testemunhe!  
 

II. DEUS FALA O QUE VOCÊ PRECISA OUVIR (Zacarias 4.4-6) 
• Não é o mesmo do Templo de Salomão e do Tabernáculo (Ex.25.31-40;37.17-24); 
• Aqui era símbolo do novo Israel; 
• Sete lâmpadas – perfeição e plenitude; 
• Dependência sobrenatural e absoluta para vitória frente aos desafios que Deus nos 

traz. 
1. O que Deus fala, Ele traz à luz; 
2. O que Deus fala, são palavras de esperança e vitória; 

§ Em Possível SABER, VER e FAZER, na Sua suficiência; 
§ Possível quando estamos no sobrenatural de Deus pelo Seu Espírito. “A lição 

maior – O quadro todo tem em mira comunicar a ideia de um suprimento 
ilimitado que não necessitava de instrumentalidade humana para reabastecer, 
como acontecia com os candelabros do tabernáculo e do templo.” (Zacarias 4.6) 

3. A igreja figura do candeeiro (Apocalipse 1.12, 20) – luzeiros do mundo (Filipenses 2.15).  
- O ÊXITO VEM COM A AÇÃO DO ESPÍRITO SANDO NA VIDA DA IGREJA. 

§ O quanto você tem vivido o sobrenatural de Deus? 
 



 

 

Programação para a Célula: Abertura:  3 min. | Louvor:  12 min. | Oração pelas 
necessidades:  10min. | Estudando  a mensagem:  30 min. | Conclusão:  5 min. - oração final 
(clamor) | Comunhão:  Confraternização (pode ser feita no início da reunião).

III. O QUE ELE FALA ELE TE AJUDA A CUMPRIR (Zacarias 4.7-10) 
1. Onde existem montanhas que querem impedir, elas se tornarão planas: (Zacarias 4.7) 

§ Ele há de sustentar pela graça, ele promete aplainar (Zacarias 4.7); 
§ Ele se coloca como base de sustentação de cada um de nós (Pedra principal, 

pedra de esquina, pedra angular) (Efésios 2.20); 
§ O que Ele começa em nós Ele promete ir até o fim, mesmo nos pequenos 

começos (Filipenses 1:6); (fiéis aos pequenos começos nos levarão a vislumbrar as 
obras grandiosas de Deus)  

§ Nota: Os incrédulos (Esdras 3.12,13 e Ageu 2.3) desprezaram os pequenos começos. 
§ De que maneira você tem vencido os desafios que Ele mesmo tem 

colocado em sua vida? Comente! 
 

IV. O QUE OUVE RECEBE A UNÇÃO DE DEUS (Zacarias 4.11-14) 
1. Deus direciona-se a você mostrando que você é o alvo dos seus planos. 
2. Separados e ungidos, serão usados para que a luz do MENORÁ se mantenha acesa 
pela ação sobrenatural de Deus em sua vida. 

§ Você está disposto a viver o sobrenatural de Deus nos desafios que Ele 
tem lhe proposto? 

 
CONCLUSÃO: 

• Não olhe para o que Deus quer fazer na vida e através dos outros, mas o que deseja 
fazer na sua própria vida; 

• Não olhe o que Deus tem feito através de outras vidas, mas o que deseja fazer 
através de você; 

• Como luzeiros de Deus (Filipenses 2.15), na suficiência do Espírito Santo levemos a luz 
para mundo; 

 

Tudo pode ser um pequeno começo, mas pela fé, a partir da visão que Deus tem lhe dado, 
debaixo do sobrenatural do Seu Espírito, você verá e fará o que Deus tem separado para você! 

 

Pr. Marcos Stier Calixto 


