IGREJA ESTA É A HORA

Julho
ESTUDO - 3

MOMENTO DA VISÃO
Este é o nosso terceiro estudo sobre IGREJA. Esperamos que os estudos possam ter sido bastante edificantes
e desafiadores para todos.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Como você se sente nos momentos de crise?
2. Você tem louvado ao Senhor por tudo que você tem recebido em sua vida?
TEXTO: Isaías 54:1-5
Introdução:
• Este texto é tremendo! Amém.
• Antes desta profecia, Isaías fala do sofrimento do Messias, como Servo sofredor (Cap. 53).
• No cap. 55 o Senhor convida a todos que tem sede a buscar ao Senhor.
• Agora neste capítulo o profeta fala do futuro glorioso de Sião como povo de Deus e o divide em três partes
a primeira (da qual estaremos falando): “a família” (1-5); a segunda: “o casamento” (6-10); a terceira: “a
cidade” (11-17).
• E nesta primeira parte o Senhor dá três ordens bem claras ao seu povo.
1ª Ordem – CANTAR ALEGREMENTE (v. 1).
• Não era um simples cantar, mas um cantar alegremente.
• Não envia apenas uma música com letra e melodia, mas todo o sentimento de uma vida.
• E também não era o canto de um cantar preparado ou um levita, mas de alguém sofrido, triste e angustiado.
• Nesta ordem Deus está mostrando que a dor e o sofrimento pode ser revertido em bênçãos.
• “Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada” – essa era a missão de Israel, e
Israel falhou! Essa agora é a missão da Igreja! Abrigar debaixo de suas asas muitos filhos.
• Toda a ordem de Deus parece contraditória – cantar alegremente em meio à dor! Mas Deus é assim....
• O apóstolo Paulo disse: “Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios;
e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes” (I Cor. 1:27).
• Cante meu irmão, mesmo em meio a dor, cante alegremente ao Senhor!
2ª Ordem – ALARGA O ESPAÇO (v. 2-3).
• Essa segunda ordem envolve alguns fatores e algumas atitudes que são cruciais:
• Em primeiro lugar envolve FÉ!
• Para obedecer a ordem de Deus é preciso crer que ele é o Deus da provisão (Jeová-Jiréh).
• Sem fé você não chegará a lugar nenhum. Lembra do texto de Hebreus 11:6 – “Ora, sem fé é impossível
agradar a Deus; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é
galardoador dos que o buscam.”
• Em segundo lugar ele diz: “e não o impeças” – ou seja: não permita que nada venha a impedir, atrapalhar
o alargamento das tuas tendas.

•
•
•

Abra mão de tudo o que for necessário para que a promessa de Deus para sua vida não seja impedida.
Terceiro – Aja, faça, quebre, construa, se mova, a ordem é para você fazer e não Deus fazer por você.
Como Deus vai poder lhe abençoar ou lhe acrescentar se você não alargar o teu espaço.

3ª Ordem – NÃO TEMAS (v. 4-5)
• Um grande fator que tem atrapalhado o crescimento da igreja é o medo, o temor.
• E isso não é de agora: Moisés teve medo, Josué, Jeremias, os discípulos etc.
• Mas Deus está dizendo não temas – e é uma ordem!
• Temos medo porque somos pecadores, o pecado nos causa medo.
• Adão teve medo – “Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu; e
escondi-me.” (Gen. 3:10).
• Deus não está dizendo para você não ter medo a toa, mas está dando uma garantia – digna de confiança.
Veja o versículo 5.
• Você não está servindo a um Deus qualquer ou a uma imagem cega, surda e muda – mas a um Deus vivo.
Amém!
• Jó 19:25 – “Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.”
• Então não tenha medo igreja: Cante alegremente, alargue te espaço
CONCLUSÃO
• Então meu irmão, verdadeiramente esta é a hora:
• É a hora de cantar alegremente, independentemente de estar feliz ou não, de se sentir frustrado ou não, de
estar doente ou são, de ter dinheiro ou não – não importa cante alegremente ao Senhor.
• É a hora de alargar suas tendas para que na sua vida se cumpra as promessas do Senhor, para que se
torne abrigo ao desamparado, e também receptáculo das bênçãos do Senhor.
• É também hora de não temer, não se importar com que os outros dizem ou façam, porque como igreja, você
tem um noivo – o seu noivo é o Senhor, o teu Criador – você é a noiva amada dele, não tenha medo, você
não está mais desamparada, não está mais abatida nem tão pouco repudiada.
• Cante alegremente ao Senhor...
DESAFIOS:
• Desafie as pessoas na sua célula a cantarem alegremente ao Senhor.
AVISOS IMPORTANTES:
• Auxiliar – O treinamento dos auxiliares para se tornarem líderes está em andamento, ore por aqueles
que foram escolhidos.
• Ação Social – Lembre a todos de sua célula para trazerem o quilo e entregarem nos cultos no momento
das ofertas.
ORAÇÂO:
• Ore pelos auxiliares que estão se preparando para serem líderes.
• Ore pelas finanças da Igreja e seja fiel nos dízimos, primícias e ofertas.
• Ore sempre pelas pessoas da sua célula.
• Ore para que sua célula venha crescer mais e mais até a multiplicação.
• Ore sempre pelas pessoas da sua família.
• Ore pelos enfermos.
• Ore por aqueles que tem se afastado da igreja;
• Ore por seus líderes, supervisores, pastores e bispos.

