ROTEIRO – Base 23/02/2020
UM CHAMADO PARA RECOMEÇAR
# Apocalipse 2.1-7 #
INTRODUÇÃO:
Éfeso era uma cidade de 200 mil habitantes. A maior, a mais rica e mais importante de
toda a Ásia Menor. Era conhecida como a feira das vaidades:
• Éfeso possuía um teatro com capacidade de 24 mil lugares;
• Possuía o porto mais importante da Ásia Menor;
• Era devota de Diana e seu templo jônico, considerado uma das 7 maravilhas do mundo
antigo. Nesse templo, centenas de sacerdotisas funcionavam como prostitutas
sagradas;
• Em Atos 19:18-20, o poder do evangelho começou a quebrar as fortalezas espirituais
em Éfeso.
I.

PRECISAMOS ENTENDER QUE QUE O CHAMADO DE DEUS VEM COM A MENSAGEM DE
SEGURANÇA (Apocalipse 2:1)
1. A igreja precisa resgatar o valor e o poder da presença, isto é, a santidade e o poder
de Deus em seus cultos. A preocupação com a liturgia retirou, roubou da igreja a
percepção da Sua presença. Não é o que fazemos, mas a presença dEle! Jesus ainda
deseja andar no meio da igreja.
2. Precisamos entender que Jesus valoriza as coisas boas encontradas na igreja
(fidelidade à Palavra; discernimento espiritual (Apocalipse 2.2); Éfeso não tolerava o
pecado nem a hipocrisia religiosa). A igreja de hoje precisa resgatar o zelo da Palavra,
da santidade e discernimento espiritual. Éfeso não tinha somente teoria, mas era
envolvida com a obra.
3. Precisamos entender que a segurança da igreja é estar na presença de Jesus, e não
naquilo que ela faz.
§ Você já abriu mão da manifestação da presença de Jesus por
religiosidade?
§ E o inverso: já abriu mão da religiosidade para a manifestação livre do
Espírito?
§ Valeu a pena? (conte como foi quebrar seus paradigmas)

II.

PRECISAMOS ENTENDER O CHAMADO DE JESUS PARA UM RECOMEÇO (Apocalipse 2:4,5)
1. Quando Deus fez o homem, o fez com um propósito: “Adorá-Lo”! Foi assim no Édem,
até o dia que o pecado tirou o homem da Sua presença;
2. Precisamos considerar o que tem nos roubado a presença: muito rigor com a doutrina
e atividades eclesiásticas, como as convenções e práticas denominacionais. Isso é
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como ter uma casa e uma família grande, onde não falta nenhum conforto, mas não
existe relacionamento, comunhão, amor e sensibilidade. Estamos mais preocupados
em defender nossa teologia e convicções, do que demonstrar amor. Mas o amor é a
marca de Cristo na Igreja.
3. Precisamos reconhecer onde estamos falhando, consertar, restaurar os nossos
conceitos e valores. Nos arrepender e abandonar tudo o que tem nos tirado da
presença do Pai.
§ O propósito de Deus para a humanidade é a redenção. Do que você
precisa ser redimido para voltar a adorá-Lo em plenitude?
§ Como demonstrar amor pelo irmão que pensa e age deferente de mim?
III. PRECISAMOS ENTENDER A IMPOSSIBILIDADE DE RECOMEÇAR SEM O ESPÍRITO SANTO
1. Somente a ação e o poder do Espírito Santo abrirá os olhos do coração, que o pecado
cegou (Atos 19.1-7). Quando o Espírito Santo age na igreja, o pecado é confrontado e
abandonado (Atos 19.18-20).
2. Somente o Espírito Santo pode encher o coração da igreja com o amor de Jesus
(Romanos 5.5). Jesus disse que seríamos conhecidos como Seus discípulos pelo amor
(João 13.34-35). João, pastor de Éfeso, ensinava que o amor é a evidência de que fomos
perdoados e que Jesus está em nossos corações (1 João 2,9-11).
3. A perda do primeiro amor é resultado da perda da comunhão com o Espírito Santo.
Podemos ver isso em 1 Coríntios 13.1-13.
§ Você já resistiu ao Espírito Santo por falta de amor ao próximo?
§ Você já viu a ação do Espírito Santo na sua vida por ter demonstrado
amor ao próximo? Conte sua experiência.

CONCLUSÃO:
UM CHAMADO PARA RECOMEÇAR:
• Exige reconhecer os excessos do legalismo e religiosidade sem Deus;
• Exige arrependimento. Voltar onde estamos errando, corrigir e praticar as
primeiras obras;
• Esse chamado é para quem deseja vencer. Esse chamado é para quem deseja voltar
a usufruir da presença – voltar ao jardim.
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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).

