ROTEIRO – Base 05/04/2020
UM CLAMOR QUE MOVE OS CÉUS!
# Isaías 64.1-4 – Apocalipse 4.1-2 – Apocalipse 5.1-10 #
INTRODUÇÃO:
Um clamor surge de um coração desesperado por uma resposta, por uma ação de
Deus em seu favor.
• David Wilkerson, pastor americano, vocacionado aos 08 anos de idade, aos 27 anos
iniciou um ministério com pessoas de rua e gangues. Este homem pregou por mais de
50 anos. Um dos seus sermões mais marcantes, fala sobre a “angústia em relação a
Igreja, sua frieza e os perdidos”.
• Esse é um dos motivos que Deus está nos chamando para vivermos uma nova dimensão
de relacionamento com Ele. “Oh! Se fendesses os céus e descesses...” (Isaías 64.1).
• Creio que estamos vivendo um tempo que exige da Igreja um clamor que move os céus.
• O mundo perdido geme pela manifestação dos filhos de Deus (Apocalipse 4.1,2; Romanos
8.18-23).
I.

PRECISAMOS ENTENDER QUE APESAR DO CAOS NA TERRA, DEUS ESTÁ NO TRONO. ELE
GOVERNA. (Isaías 6.1-8)
1. Nos dias do rei Uzias houve um profundo declínio do temor do Senhor nos corações.
Orgulho, poder e luxúria controlavam os corações. Mesmo o profeta Isaías, até este
dia, não conseguia ver o caos espiritual de sua própria vida (Isaías 6.5).
2. Apesar do caos na terra, os céus continuam governando. Deus está no trono. Ele é
soberano. No céu Deus é adorado e exaltado (Isaías 6.1-3).
3. Mesmo sendo adorado e exaltado no céu, Deus quer restaurar o seu governo na terra
(Isaías 6.8).
• Quando Deus pode trazer de volta sua glória e governo sobre o seu povo? Quando
o arrependimento surge no coração dos homens! (Isaías 6.5-7)
§ Como estamos vendo o momento atual?
§ Como igreja, qual é o meu posicionamento em relação a esse momento?
Comente!

II.

PRECISAMOS DESEJAR O GOVERNO DO CÉU NA TERRA (Apocalipse 4.1-2; 5.1)
1. Precisamos entender que Deus quer trazer um sentido e um significado para nossas
vidas (Efésios 2.10).
• Ainda que o mundo ande de mal a pior, Deus tem o controle (1Coríntios 1.19-21; 3.1820).
• Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja (Mateus 6.18).
• Deus está no trono, Jesus está no trono (Romanos 8.33-34; Apocalipse 5.5-10).
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2. Jesus tem o controle do destino de toda a raça humana (Apocalipse 5.1-2).
• O mundo vive suas guerras, confusões e rebeldia. Mas Jesus tem o livro nas mãos
e somente Ele pode abrir os seus selos (Apocalipse 5:5-7).
3. Nos dias de João, o mundo também vivia o seu caos. Mas Jesus conforta João, dizendo
“Eu tenho o governo nas mãos”.
• Esse é o grande motivo para a Igreja, hoje, levantar um clamor que rompe os céus!
(Isaías 64.1).
§ Como sair da nossa perspectiva e olhar através da perspectiva de Jesus?
§ Ao ser confrontado pelas atuais circunstâncias, o que você pode dizer
sobre as prioridades da sua vida? Jesus está governando-a em Seu lugar
de direito?
III. PRECISAMOS ENTENDER QUE DEUS ESTÁ ESPERANDO O CLAMOR DO SEU POVO (Apocalipse
8.1-5)

1. As orações da Igreja não somente abrem os céus, como também trazem o juízo de
Deus à terra (Apocalipse 8.3-5).
• Os céus ficam em silencio para ouvir as orações da Igreja (Apocalipse 8.1).
2. Precisamos entender que, antes do juízo, Deus sempre chama o homem ao
arrependimento (2Pedro 3.9-12).
• Deus não tem prazer na morte do homem perdido (2Timóteo 2.24-26).
§ Como devemos orar em tempos como esse? O que Deus espera ouvir nas
orações do seu povo?
§ Diante dos cenários de crise, o que devemos analisar primeiro? O que
devemos pedir para o Espírito Santo sondar?

CONCLUSÃO:
CLAMOR PRECISA SER OUVIDO NO CÉU, ANTES DAS TROMBETAS SEREM OUVIDAS NA TERRA!

Pr. Sebastião Brito Netto

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).

