ROTEIRO – Base 15/03/2020
VESTES NOVAS PARA RECOMEÇAR
# Zacarias 3.1-4 #
INTRODUÇÃO:
O nome Zacarias significa “o Senhor lembra”. A mensagem é de consolo e
encorajamento para todo aquele que deseja se colocar no altar e servir a Deus.
Precisamos entender que mesmo tendo Deus nos tirado do cativeiro, podemos ainda
carregar fortalezas e pecados em nosso coração.
Não basta estar fora do cativeiro, precisamos restaurar os valores espirituais que
Deus estabeleceu para nossa vida.

I.

PRECISAMOS ENTENDER QUE DEUS NÃO SE CONTENTA EM NOS TIRAR DO CATIVEIRO,
TAMBÉM DESEJA RESTAURAR COMPLETAMENTE A NOSSA VIDA.
1. Após 70 anos do cativeiro, Deus age e liberta o seu povo. Podemos estar na igreja, mas
ainda estarmos com vestes sujas. Precisamos analisar nosso próprio coração (Provérbios
4.23);
2. Adão e Eva tentaram resolver as consequências de seus pecados, escondendo sua
vergonha (Gênesis 3.7; 20-21).
3. O filho pródigo volta para casa, é recebido com alegria e beijos do pai. Mas o pai manda
trocar suas vestes (Lucas 15.20-22).
§ Você já encontrou resistência em voltar para Jesus por causa do seu
pecado? Como você venceu isso?
§ Após ser recebido pelo Pai como estava, como foi seu processo de
restauração?

II.

PRECISAMOS ENTENDER QUE O MESMO DEUS QUE LIBERTA DO CATIVEIRO É TAMBÉM
PODEROSO PARA TROCAR NOSSAS VESTES (Zacarias 3.3-4)
1. Precisamos entender que satanás fará de tudo para impedir sua vida de serviço e
adoração a Deus (Zacarias 3.1-2);
2. Podemos ter um acusador, mas também temos um defensor (1 João 2.1-2);
3. Por maior que seja seu pecado, Jesus é poderoso para perdoar (João 6.37; Zacarias 3:2;
Hebreus 4.14-16; 1 João 2.1-2).
4. Precisamos entender que a graça de Jesus é suficiente para nos livrar das acusações
de satanás (Romanos 8.1; 34-34);
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5. Em Jesus encontramos não somente a libertação, mas também sua graça e seu amor
(Hebreus 7.23-28);
• Basta uma confissão, com verdadeiro arrependimento, para que Jesus nos liberte
de todos os pecados (1 João 1.9);
§ Você já foi liberto de um cativeiro (emocional ou espiritual)? Como foi
esse ato?
§ Após a sua libertação, como foi o processo de reeducação para a
liberdade?
III. PRECISAMOS ENTENDER QUE DEUS TEM VESTES NOVAS PARA NÓS (Isaías 61.3; 7-9)
1. Só haverá preparo para a volta de Jesus se estivermos com vestes novas (Apocalipse 7.911);
• Teremos aflições na caminhada, mas Jesus nos garante vitória (1 João 16.33);
2. Vestes novas são reservadas para todos que decidem andar com Jesus por fé (Apocalipse
7.13-17)

§ O que as vestes novas representam na sua vida?

CONCLUSÃO:
PRECISAMOS DE VESTES NOVAS PARA UM RECOMEÇO COM DEUS!

Pr. Sebastião Brito Netto

(Sugestão de música para o louvor “Nada além do sangue” do Fernandinho)

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).

