ROTEIRO – Base 20/09/2020
RESTITUIÇÃO DE DEUS PARA SUA VIDA
# Efésios 1:9; 2 Coríntios 3:18 #
E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo Ef 1:9
E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo
transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Co 3:18

INTRODUÇÃO:
Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. Deus os abençoou, e lhes
disse: "Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as
aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra". Gn 1:27-28

§ Qual a importância da nossa identidade em Deus?
I.

RESTITUIÇÃO DA IMAGEM E SEMELHANÇA
§ Como o pecado e a desobediência destroem a imagem de Deus em nós?
§ Com base em Romanos 5:19, a obediência a Jesus Cristo é o único meio de
restituição dessa imagem? Comente.

II. RESTITUIÇÃO DA PRESENÇA
§ O plano de Deus é nos restituir a Sua presença por meio de Jesus Cristo. Se o
próprio Deus estabeleceu esse plano, será que existe outro meio?
§ Qual o acontecimento tornou isso possível e o que devemos fazer para
manter essa conexão?
III. RESTITUIÇÃO DO PODER E AUTORIDADE
§ Como tomar posse do poder e autoridade que o Senhor nos concedeu?
§ Como cristãos, como exercer essa autoridade?
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I. RESTITUIÇÃO DA IMAGEM E SEMELHANÇA
1. A princípio a Bíblia nos afirma que Deus nos criou, e tudo que Ele faz tem propósito préestabelecido, ou seja, Deus não trabalha em vão.
• Quando a Bíblia diz que o homem é imagem e semelhança de Deus, ela não quer
literalmente dizer que somos fisicamente parecidos com Deus. Deus é Espírito e não
possui um corpo como o nosso (João 4:24).
• Do mesmo modo como Deus pensa e usa a razão, o ser humano é a única criatura que
consegue falar e se expressar de forma racional. À semelhança de Deus temos
liberdade para decidir, e podemos escolher entre o bem e o mal. Nossa consciência
reflete a justiça de Deus.
• Deus tem emoções, como alegria e tristeza. Nós podemos amar porque Deus é amor.
Você concorda que o pecado e a desobediência destroem a imagem de Deus em nós? E a
obediência a Jesus Cristo é o único meio de restituição dessa imagem?

Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também,
por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Rm 5:19

II. RESTITUIÇÃO DA PRESENÇA

Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua
presença. Ef 1:41

1. Arca da aliança e os sacerdotes
• A Arca é mencionada pela primeira vez no livro do Êxodo. Sua construção é orientada
por Moisés, que por sua vez, recebeu instruções divinas quanto à sua forma e
tamanho. Na Arca estavam guardadas as duas tábuas da lei; a vara de Aarão; e um
vaso com maná. Estas três coisas representavam a aliança de Deus com o povo de
Israel. A Arca não era só uma representação, mas era a própria presença de Deus.
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• A principal função dos sacerdotes era servir de representante de Deus junto ao povo
ao mesmo tempo em que também era o representante do povo perante Deus,
oferecendo sacrifícios agradáveis e expiatórios. O sacerdote era de fato um tipo de
mediador entre Deus e o homem.

Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões
relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Hb 5:1

2. O plano de Deus é nos restituir a Sua presença por meio de Jesus Cristo. Se o próprio
Deus estabeleceu esse plano, será que existe outro meio?
III. RESTITUIÇÃO DO PODER E AUTORIDADE

“e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua
poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua
direita, nas regiões celestiais” Ef 1:19-20

1. Como é importante ter essa consciência! O inferno não brinca de roubar, matar e destruir.
• Paulo tinha uma comunhão tão íntima com Deus, que o Senhor "Deus fazia milagres
extraordinários por meio de Paulo” At 19:11.

2. Podemos então, crescer como cristãos maduros e anunciar as grandezas de Jesus que nos
regatou das trevas para Sua maravilhosa luz.

CONCLUSÃO
“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de
acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Rm 8:28-29

•
•
•
•

Quando Deus restitui a Sua imagem e semelhança em cada um de nós, possibilita-nos
viver a natureza espiritual de filhos, ou seja, nos tornamos Seus filhos por meio de Jesus.
Quando Deus nos restitui a Sua presença, Ele nos dá condições de andar por lugares que
jamais chegaríamos sem Ele.
Poder e autoridade são condições para representá-Lo e agir em Seu nome na
proclamação do evangelho e na edificação da igreja.
Agora restituídos, “[...] Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo,
que ele havia prometido” Ef 1.13b NTLH
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Informar as Atividades da Igreja– 3ª TERÇA-FEIRA DO MÊS 20h: TDL Treinamento e Desenvolvimento
de Líderes de Células (Presencial para quem não faz parte dos Grupos de Risco) | CULTOS AO VIVO
(On-Line) SEXTAS: Culto de Libertação às 20h | SÁBADOS: Culto m.HOLY – Juventude às 19h |
DOMINGOS: Culto de Celebração às 10h e às 18h30 (Sede e Santa Felicidade)

