ROTEIRO – Base 03/05/2020
VIVENDO O SOBRENATURAL EM TEMPO DE CRISE
# Marcos 4.35-41 #

INTRODUÇÃO:
Sobrenatural é tudo que foge, que ultrapassa o natural. É aquilo que excede as
forças naturais da capacidade humana. É O EXTRAORDINÁRIO; muito grande.
• Sobrenatural é algo realizado por uma ação de fé.
• O contrário do sobrenatural é aquilo que é comum, rotineiro, vulgar, sem nenhuma
atração especial.
• Como igreja, povo de Deus, decidimos sair do natural, do comum e de tudo aquilo que
não faz nenhuma diferença, não exerce nenhuma influência ou impacto na vida, para
experimentar o novo de Deus, vivendo o Seu sobrenatural.
o Sobrenatural é viver a cultura do céu estando ainda na terra.
I.

PRECISAMOS ENTENDER OS RISCOS DE VIVERMOS INDIFERENTES À BUSCA DO
SOBRENATURAL DE DEUS (Marcos 4.35-36)
1. Podemos viver no automático, sem percebermos a necessidade da presença de Deus
em nossa vida.
• Podemos nos conformar com as conquistas do passado. Estamos bem
financeiramente e profissionalmente. Não há sinais de ameaças;
• Podemos olhar para a família, parece que tudo está perfeito. Casamento, filhos,
projetos. Tudo está indo muito bem. “Por que buscar o sobrenatural de Deus se a
minha família está bem? Ninguém está doente, em crise profissional ou financeira.
Temos tudo que precisamos.”
2. Podemos olhar para a igreja. Temos estrutura, liderança forte e preparada, recursos
financeiros e os projetos estão indo muito bem. A igreja está com seus cultos bem
frequentados e com boas programações.
3. Podemos olhar para a sociedade e as instituições do estado e da nação. Tudo parece
bem. A economia está se desenvolvendo, a renda está sendo distribuída e as empresas
estão produzindo mais e exportando mais.
• Diante de tudo isso, podemos estar totalmente equivocados em nossos conceitos
e avaliações;
• Não é pelo fato de tudo parecer estar bem que não precisamos da presença de
Deus em nossas vidas, famílias e nação.
• Não podemos viver excluindo Deus de nossa vida, e achar que tudo está ou vai
permanecer bem.
• Estamos vivendo um tempo de indiferença e contemplação das coisas espirituais.
Vivemos contando aquilo que Deus já fez, sem considerarmos que Ele ainda
deseja fazer coisas maiores através de nós (João 14.12).
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o A igreja moderna viveu satisfeita com tudo aquilo que Deus fez no passado.
Deixando passar oportunidades, no presente, de um novo mover através do
sobrenatural de Deus (Isaías 64.1-3).
§ Como podemos perceber essa indiferença em nossas vidas?
§ Quais são esses sinais? O que fazer quando eles aparecem?
II.

PRECISAMOS ENTENDER QUE ESTÁ NA HORA DO BRASIL EXPERIMENTAR O
SOBRENATURAL DE DEUS (Marcos 4.37)
1. Quando a crise, as tempestades chegam, descobrimos que não temos respostas.
• Estamos vivendo uma das maiores crises institucionais que o Brasil já
experimentou.
• Vivemos uma crise econômica de nível mundial. Muitos ricos ficaram pobres da
noite para o dia.
• Estamos vivendo uma crise ética e moral. Não há mais limites para se chegar ou
conquistar seus interesses.
• Vivemos também uma crise de fé. Gente que frequentava cultos para pedir e
receber bênçãos, estão reaprendendo o caminho do quebrantamento, confissão
e busca de Deus.
• Hoje os templos estão vazios. A receita é uma incerteza, os membros vivendo uma
crise de fé, instáveis, sem saber que caminho seguir.
2. A crise pode ser o arado de Deus para trazer o avivamento e o sobrenatural sobre o
seu povo. Os discípulos jamais se esqueceriam daquele dia. O poder sobrenatural de
Jesus trazendo livramento e salvação.
3. A crise pode trazer desespero, sofrimento, perdas, divisão e confusão.
• Pessoas sairão de suas casas; crentes abandonarão suas igrejas pela perda da fé;
há decepção da sociedade com seus líderes políticos.
• A crise chega para todos. Na crise não há rico ou pobre. Todos sofrem.
Empregados e empregadores estão no mesmo barco; o Brasil, a sociedade, a
igreja, a família, eu e você, todos nós, precisamos mais do que nunca do
sobrenatural de Deus em nosso favor.
§ Como as dificuldades podem ser algo “bom” nas mãos de Deus?
§ Qual seria o propósito de Deus no cenário atual?

III. QUANDO EXPERIMENTAMOS O SOBRENATURAL DE DEUS, O QUE ACONTECE?
• O sobrenatural de Deus produzirá marcas de mudanças e transformação na vida
e na fé.
1. As causas de nossas crises serão extirpadas e vencidas (Marcos 4.39). Os ventos que nos
apavoram serão silenciados. As ondas canalizadoras de instabilidade cessarão.

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).

2. Entenderemos que Deus não está e jamais estará indiferente às nossas lutas (Marcos
4.38). No amor não há temor, a presença de Deus lança fora todo o medo; a fé será
fortalecida e exercitada; teremos uma história de vida totalmente transformada.
3. Aprendemos que o nosso clamor atrai e produz uma ação sobrenatural de Deus em
nosso favor. Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar. Ele trouxe o sobrenatural
de Deus para dentro do barco. Aprendemos que Deus não está indiferente, Ele apenas
está esperando uma atitude de fé.
§ O que muda em nossas vidas quando passamos a experimentar o
sobrenatural de Deus?
§ Você já passou por isso? Compartilhe sua experiência.

CONCLUSÃO:
COMO PODEMOS VIVER HOJE UM NOVO SOBRENATURAL DE DEUS?
1. Reconhecendo que precisamos voltar a ter uma vida de intimidade e confiança no
poder de Deus;
2. Revelando um coração quebrantado e contrito, rendido totalmente a Deus;
3. Reconhecendo que Jesus é Deus, o Senhor de nossas vidas.
Pr. Sebastião Brito Netto
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