Agosto
ESTUDO - 2
MOMENTO DA VISÃO
Você se lembra dos seus primeiros dias de convertido? Sua emoção? Sua indescritível alegria? Seu desejo
ardente de falar para todos do amor de Jesus? Você sente esta mesma paixão pelo Senhor?
Há pessoas aqui que estão perdendo sua paixão por Jesus e pelo ministério! Deus hoje quer renovar sua
paixão. Ele quer que seja aceso um fogo em sua vida.
QUEBRA-GELO
Pergunta na sua célula:
1. Você já esteve apaixonado por alguém?
2. O que pode fazer uma paixão acabar?
TEXTO: Atos 2:1-4
INTRODUÇÃO:
 120 crentes reunidos e a coisa aconteceu! Sob o olhar do império romano com uma liderança e religião
estabelecida de forma corrupta. Idolatria, espiritismo e adoração a demônios eram coisas comuns, além de
toda perversão moral e sexual do império. Os cristãos eram perseguidos e ridicularizados por todo império.
E mesmo em meio a todo este quadro, num período de 30 anos, 120 cristãos comprometidos estavam
convertidos, e foram assim definidos:
 “Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui.” (Atos 17:6).
 Isto era paixão por Deus, por Jesus e pelo evangelho! Eles não permitiram que aquele ambiente secular,
depravado e podre invadisse suas vidas e os fizessem recuar. Eles foram para cima.
 Precisamos desta mesma chama!
 O renascimento da paixão pela fé precisa acontecer em cada um de nós, hoje!
 Como deixar isto acontecer?
 Entre em descontentamento santo,
 Fale com Deus sobre sua crise,
 Decida sair da sua zona de conforto,
 Pague o preço,
 Arrisque,
 Inove,
 Avalie!
 Vamos falar hoje sobre como RENOVAR A PAIXÃO!
1. FIQUE FIRME NA PALAVRA DE DEUS - 1 Ped. 1.25-26a
 “Porque Toda a carne é como a erva, E toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e
caiu a sua flor; Mas a palavra do SENHOR permanece para sempre.”
 Esteja bem seguro da sua fé!












“Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda avidez,
examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim.” (Atos 17.11).
Perguntaram a Billy Graham o que ele faria diferente se iniciasse seu ministério novamente. Ele respondeu:
“Eu estudaria o dobro e pregaria a metade.”
ACEITE O AUTÊNTICO
REJEITE O FALSO
Paulo escreveu: “O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas
ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que
induzem ao erro.” (Efé. 4.14).
Por isto ele escreveu também ao filho na fé e jovem pastor Timóteo:
Você foi chamado para ser COLUNA e firmeza da verdade e não palha seca!
Leia, estude, medite e ore para compreender a Palavra Viva!
“E estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da
esperança que há em vós.” (1 Ped. 3.15).
Pessoas apaixonadas por Deus estão conquistando seu mundo para Cristo!

2. ORE SEM CESSAR - Atos 16.25
 “E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam.”
 Muitas vezes será necessário você fazer a oração da meia-noite em sua vida para que as grades do
desânimo possam cair.
 ORE MESMO QUANDO VOCÊ DUVIDAR!
 Paulo fez um apelo aos crentes: “Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar.” (1 Tm. 2.8).
 “Orai sem cessar.” (1 Tes. 5.17).
3. AME A DEUS E AS PESSOAS SEM PARAR - Mar. 12.30-31
 “Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu
entendimento, e de todas as tuas forças; este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este,
é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes.”
 Você não pode amar a Deus, sem antes amar as pessoas de Deus.
 Um cristão maduro é um cristão que ama!
 QUANDO EU AMO, CRESÇO, QUANDO EU CRESÇO, EU AMO!
4. MANTENHA UM CORAÇÃO DE SERVO – Mat. 15.26
 “Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal.”
 Quando perco o coração de servo, perco a simplicidade, e quando perco a simplicidade perco o coração
que bate sem a expectativa de receber!
 O CORAÇÃO DO SERVO BATE PERTO DE DEUS
 Se o seu coração começar a estragar a unção não poderá fluir!
 “Não negligencie o dom que lhe foi dado.” (1 Tim. 4.14).
5. VOLTE A SONHAR – 1 Crô. 4.10
 Jabez sonhava e pedia a Deus que seus sonhos tornassem em realidade.
 “Ah!, Abençoa-me e aumenta as minhas terras! Que a tu mão esteja comigo, guardando-me de males e
livrando-me de dores”. E Deus atendeu o seu pedido.”
 Os irmãos de José um dia disseram...
 "Lá vem aquele sonhador!", diziam uns aos outros.” (Gên. 17.39).
 Os sonhadores e visionário despertam a inveja alheia!
 José era conhecido por ser um jovem sonhador. Ele tinha sonhos. Quais são os seus? Para onde eles
foram?
6. SEJA ENCONTRADO FIEL ATÉ O FIM – 2 Tim. 4.7
 “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.”
 Vida cristã é simultaneamente:
 SER – Adorador e Discípulo
 FAZER – Missões e Ministério.
 SEMPRE – Promover a comunhão.
 Está escrito:
 Heb. 10.23 – “Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.”
 Jos. 3.5 - "Santifiquem-se, pois amanhã o SENHOR fará maravilhas entre vocês".



João 17.17 – Disse Jesus: “Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade.”

CONCLUSÃO
 Este é o tempo de renovação, tempo de conquista e tempo de se incendiar de paixão!
 Somos a geração dos apaixonados pelo Senhor! O Povo da Renovação! (João 21.15-17):
“Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que
estes?” Disse ele: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo". Disse Jesus: "Cuide dos meus cordeiros".
Novamente Jesus disse: "Simão, filho de João, você me ama?" Ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te
amo". Disse Jesus: "Pastoreie as minhas ovelhas".
Pela terceira vez, ele lhe disse: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter
perguntado pela terceira vez "Você me ama?" e lhe disse: "Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te
amo". Disse-lhe Jesus: "Cuide das minhas ovelhas.”



Jesus não desiste de te amar. Hoje Ele deseja renovar a sua vida e renovar sua paixão, pois ELE
CONTINUA COMPLETAMENTE APAIXONADO POR VOCÊ.
Estas são as Palavras de Jesus para renovar sua paixão hoje!

