DESCENDO DAS
ARQUIBANCADAS
PARA REALIZAR
O MINISTÉRIO
Outubro – Estudo 01

MOMENTO DA VISÃO
Estamos iniciando uma nova série de estudos
intitulada: “Descendo das Arquibancadas”.
Se trata de uma tomada de decisão na sua vida, de sair da sua zona de conforto e agir.
QUEBRA GELO:
Pregunta na sua célula:
1. Que tipo de trabalho para Deus você realizando hoje?
2. O que você gostaria de fazer, mas não sabe como?
TEXTO: Filipenses 3:10-16
INTRODUÇÃO:
 DESCENDO DAS ARQUIBANCADAS PARA REALIZAR O MINISTÉRIO QUE FUI MOLDADO PARA
FAZER”
 Assistir é bom não é mesmo?
 Claro que é muito gostoso, curtir o ritual de comprar o ingresso, encontrar nosso lugar, comprar uma
“pipoquinha”, guaraná, torcer, vibrar, etc... Realmente não é ruim, ser apenas um torcedor.
 Sabe qual é o maior problema em ficar sentado nas arquibancadas ou assistindo pela TV? É não jogar de
verdade, não ser parte decisiva do jogo, suar a camisa, influenciar diretamente no placar final, até mesmo
se machucar.
 Assistir pode ser bom, todavia participar é melhor ainda, é muito melhor!!!
 Convido você nestes estudos a descer das arquibancadas, desligar a tv e entrar no jogo, vir para a corrida,
ser parte desta luta, desta competição, jogar no time de Deus, nossa modalidade é a igreja. E não jogamos
para perder, jogamos para fazer bonito e VENCER.
 Desça depressa das arquibancadas, porque a corrida vai começar. E queremos começar chamando você
para ser parte do MINISTÉRIO que Deus colocou em suas mãos para você realizar.


“TODO CRENTE É UM MINISTRO, TODO MINISTRO É UM SOLDADO EM POSIÇÃO DE BATALHA”

1. TENHA UMA AUTO-IMAGEM SÓBRIA DE SI MESMO: v. 13a.
 “Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado,”
 Deus está em obra na sua vida. Reconheça isto. Você está em processo de santificação. Cuidado com o
pecado, cuidado com a carne, cuidado com as brechas em sua vida!
 Saiba quem você é. Sua força, e sua fraqueza. Seu lugar, seu espaço. Não pense nem mais nem menos
de si mesmo.
 I Co 15.10 – “Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil; antes, trabalhei
mais do que todos eles; contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo.”
2. NÃO DEIXE SEU PASSADO DIRIGIR SEU PRESENTE: v. 13b.
 “mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás.”
 “Não existe nada que você possa fazer para mudar seu passado, Mas sua decisão hoje pode mudar seu
presente e seu futuro.”
 Talvez você precisa de ajuda para isto, o Senhor está sempre do seu lado para todos os momentos. Não
podemos viver em torno do nosso passado, Deus tem muito mais.



Vamos nos atirar, vamos mergulhar nos planos que Deus tem para nossa vida integralmente. Não para
você viver esta vida plena, acuado pelos cantos, pressionado pelos fantasmas do seu passado, pela
acusação de satanás pelos seus pecados da juventude. Pelas escolhas e caminhos errados que você
percorreu!

3. VIVA FOCADO NO QUE DEUS FARÁ: vs. 13c. e 14.
 “e avançando para as que estão adiante, ....prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado
celestial de Deus em Cristo Jesus.”
 Pare de ficar olhando para trás (passado), para os lados (outros), olhe para a frente (lá está o alvo para
uma vida melhor, esperança, glória, as promessas para os melhores dias).
 Deus vai fazer, creia nisto. Desça das arquibancadas e venha para o campo. Deus vai trazer a vitória em
nossas mãos.
 O prêmio está em Jesus, e não em você.
 Seja liberal abençoe as pessoas, tenha fé, ore, dependa, creia, busque, entregue, perdoe. O mais ele fará...
Entregue sua vida para Deus.
 Sl 37.5 - “Entregue o seu caminho ao SENHOR; confie nele, e ele agirá.”
4. VEJA A VIDA COMO DEUS VÊ: v. 15
 “Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e, se em algum aspecto
vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. “
 Temos uma promessa aqui, se olharmos as coisas da forma madura e espiritual que Deus deseja, ele disse
que o que não compreendermos Ele nos esclarecerá.
 Não é blá, blá, blá, é o que Deus quer.
 Talvez você esteja ouvindo muitas pessoas e também seu próprio eu, assim você não consegue ouvir o
que Deus está falando!
5. DECIDA VIVER O SEU MOMENTO NA SANTIDADE DE DEUS: v. 16.
 “Tão-somente vivamos de acordo com o que já alcançamos.”
 Receberemos mais do Senhor, alcançaremos a santidade, a glorificação. Mas ainda estamos aqui, estamos
caminhando para o alvo.
 Mas o tempo da transformação é hoje, é agora.
 Hoje é o dia que o Senhor fez. Este é o tempo de você construir seu futuro, escrever sua história e ajudar
a escrever a de muitas pessoas. Viva a fé que Deus te deu!
 Quem deseja viver uma vida no céu precisa mudar de vida aqui!
 Gl 5.19-21: Uma vida transformada foge das obras da carne!
 Nós como igreja, nos opomos a todas estas obras de satanás e da carne em nosso meio!
 Deus quer pastores, ministros, líderes, casais, jovens, adolescentes em santidade ministrando em sua casa.
 Diz a Palavra do Senhor: Eu os advirto, como antes já os adverti: Aqueles que praticam essas coisas não
herdarão o Reino de Deus.”
 Jovens, existe um alvo, existe um padrão. Vamos buscar esta meta, este padrão. Deus quer vidas
transformadas em sua obra. O padrão está muito baixo, inclusive na igreja de Cristo, e nossa igreja se inclui
também! Mas neste ano isto vai mudar.
 Se você é membro desta igreja, ou trabalha nesta igreja e não aceita esta Palavra para sua vida, o mais
digno que você pode fazer se não se arrepender é sumir daqui junto com as trevas que você está servindo.
Porque nesta igreja não servimos a dois senhores!
CONCLUSÃO:
 Vamos acertar no alvo, vamos competir dentro das regras, vamos ganhar o jogo, vamos fazer muitos pontos.
Vamos vencer de goleada igreja!
 Você está correndo atrás de quê nesta vida?
 Qual é a sua motivação de vida?
 Quando você acorda de manhã o que abraça seu coração e sua mente?
 O que você está fazendo na igreja?
 Veja hoje, diante de Deus, se você está correndo atrás de algo que realmente vale a pena!
 O MINISTÉRIO É UMA CAUSA, É UMA MISSÃO!
 Deus lhe deu dons, talentos, recursos, saúde, tempo, para você descer das arquibancadas e cumprir o
ministério que Deus te entregou para fazer. O que você está esperando?
 ESTA É A SUA HORA, NÃO ESPERE, DESÇA AGORA MESMO!

