
 

Informar das Atividades Semanais – 3ª TERÇA-FEIRA DO MÊS: TDL Treinamento de Líderes de 
Células | TERÇAS: Reunião de Oração às 9h no Auditório Kids | SEXTA: Culto de Libertação às 20h 
| SÁBADO: Culto m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGO: Escola Bíblica às 9h / Culto de 
Celebração às 10h e às 18h30 (Sede e Santa Felicidade)  

ROTEIRO – Base 01/03/2020 
 

RESTAURAÇÃO, UMA FONTE DE VIDA 

# 1 Coríntios 3.1-17 # 
 

 

INTRODUÇÃO: 

A igreja de Corinto era um grande desafio para o apóstolo Paulo: 

• Existem vários fatores que impossibilitam o crescimento da igreja: imaturidade 
espiritual e divisão. 

• Na visão de Paulo, a igreja é semelhante a família, a um campo e ao templo; FAMÍLIA: 
porta para a maturidade e emancipação; CAMPO: porta para produtividade e 
quantidade; TEMPLO: porta para uma vida de qualidade e santidade. 

• Paulo age como se estivesse fazendo um mapeamento espiritual da igreja; ele encontra 
corações carnais e imaturos, conflitos, partidarismos e divisões; também encontra 
crentes cheios de dons, mas sem propósitos. 

• Paulo aponta para duas realidades: o que a igreja está fazendo que precisa parar; e o 
que a igreja precisa valorizar, fazer e priorizar. 

 

I. PRECISAMOS PASSAR POR UM RAIO X E VER O QUE ESTAMOS FAZENDO COMO IGREJA 
1. Quais são as ameaças aos fundamentos da fé da igreja? Precisamos considerar o que 

desejamos ser como igreja. 
2. Precisamos entender que o estágio de vida revela o alimento que recebemos. Para 

cada nível espiritual tem um alimento.  
3. Uma igreja de crentes carnais revelará “obras da carne” (Mesmo tendo dons, o 

crescimento estará comprometido por causa das paixões da carne (1Co 3.3,4). Enquanto 
não houver crucificação das obras da carne, não haverá manifestação do Espírito 
Santo). 

▪ Você já parou o que estava fazendo para analisar se era uma obra 
realmente do Espírito? Já se diagnosticou realizando obras da carne? 
Como foi sua experiencia? 

▪ O que você entende por “leite” e “alimento sólido”? (Converse com a 
célula sobre o processo de se alimentar espiritualmente). 
 

 

II. PRECISAMOS ENTENDER QUE A RESTAURAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DEVE COMEÇAR PELA 
LIDERANÇA 

• Na Igreja; na Família; na Nação. 
1. Uma liderança restaurada produzirá um alinhamento na visão da igreja. Uma igreja 

carnal vai “testar” o coração do pastor (1 Co 3.5-7). 
2. Não é possível servir a Deus sem valorizar e honrar pessoas (1 Co 3.8-10). 



 

 

                                                                             

                                                                                        

                                                                            

3. Restauração produzirá submissão (1 Co 3.10-11). Não há possibilidade de realizar a 
missão, sem entender o que “sub”. Somente aquele que recebe a capa vai até o fim 
(Elias e Elizeu 2Reis 2.1-6). 

▪ Você já vivenciou ou acompanhou a conversão de uma família que 
começou pelo homem? E que começou pela mulher? Notou a diferença 
no processo? Conte sua experiência. 

▪ Você já viveu a restauração familiar começando pela sua liderança 
espiritual? 

 

III. PRECISAMOS ENTENDER QUE UMA IGREJA RESTAURADA É CAPAZ DE AMAR E CAMINHAR 
COMO FAMÍLIA (Romanos 5.5) 

1. Revelação vem no secreto, mas a edificação vem pelo relacionamento com outros 
irmãos. Sendo líder ou não, será incompleto por falta de relacionamento. 

2. Precisamos entender que estamos construindo pontes para a próxima geração. 
Quando um líder ou crente deixa de pensar nas futuras gerações, está revelando uma 
construção própria, não de Deus.  

3. Precisamos aprender com Jesus. Ele passava as noites conversando com o Pai. Essa 
presença precisa ser confirmada à próxima geração. O que construímos no secreto 
nos acompanha no dia-a-dia. 

▪ Qual deve ser nossa postura quando nos deparamos com pessoas 
desafiadoras na igreja? 

▪ Qual a marca que você tem deixado nos seus relacionamentos 
interpessoais? 

▪ Se Deus te chamasse para a eternidade hoje, quem daria sequência ao 
legado que você está construindo?  

 

CONCLUSÃO: 

• Transformação é um processo que precisa ser iniciado após o diagnóstico. Não 
podemos postergar; 

• Transformação nos levará a fazer escolhas certas. Uma liderança guiada pelo 
Espírito trará assertividade. 

• Transformação produzirá vida de alegria “Há um rio cujas correntes alegram a cidade de 

Deus, o santuário das moradas do Altíssimo” (Salmos 46:4). Pode não acontecer de um dia 
para o outro, mas vai acontecer. 

• Viver na dependência total do Espírito Santo trará: manifestações do fruto do 
Espírito (Amor); continuidade da presença de Deus nas próximas gerações; 
Cooperação do Espírito em tudo que fizermos e em todos os nossos 
relacionamentos. 

 

Pr. Sebastião Brito Netto 


