
 

 
Informar as Atividades da Igreja 2022 – EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: 
Libertação às 20h | SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 
18h30  

  
 

ROTEIRO – Base 03/04/2022 
 

RESTAURAÇÃO E ESPERANÇA 
# Isaías 58:6-12 # 

 
“Porventura, não é este o jejum que escolhi: que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do 
jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas 
o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E, vendo o nu, o cubras e não te escondas 
daquele que é da tua carne? Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua 
justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, clamarás, e o Senhor te 
responderá; gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui; acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e 
o falar vaidade; e, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então, a tua luz nascerá nas trevas, a 
tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, 
e fortificará teus ossos; e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que 
de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados; e levantarás os fundamentos de geração em 
geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar” 
 

INTRODUÇÃO: 
O povo estava perplexo, pois, embora estivesse fazendo o religiosamente correto, orar e 

jejuar, Deus não estava respondendo. Qual seria o problema? Não haverá resposta de Deus para 

orações e jejuns feitos por corações injustos e indiferentes ao sofrimento do próximo. Hoje 

vamos refletir sobre a importância da restauração dos fundamentos da nossa fé, no tempo e no 

mundo em que vivemos: 

 
• A RESTAURAÇÃO E A ESPERANÇA SÃO EXPECTATIVAS URGENTES DIANTE DE UMA 
SOCIEDADE CUJOS FUNDAMENTOS FORAM DESTRUÍDOS. 
 

• Quais princípios precisam de urgente restauração na sociedade? 
• De que maneira a Igreja pode ser agente de esperança no mundo?  

 
• PRECISAMOS ENTENDER AS CONSEQUÊNCIAS DA DESTRUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS 
NA IGREJA. 

 

• Quais as consequências da ausência e distorção dos princípios bíblicos em 
uma igreja?  

• De que maneira os fundamentos da fé nos fortalecem para vencermos o 
pecado? 
 

• PRECISAMOS RESTAURAR OS FUNDAMENTOS DA NOSSA FÉ. 
 

• Quais áreas de sua vida precisam ser restauradas? 
 

CONCLUSÃO: 
Deus quer não somente restaurar sua vida, mas transformá-lo em um restaurador de 

gerações. 

Pr. Sebastião Brito 


