ESTUDO 01

DÊ A PARTIDA
TEXTO: Efésios 5:14
INTRODUÇÃO
• Chegou um novo ano e a palavra de Deus para a Igreja Vidas é RESTITUIÇÃO!
• Nossa busca é por uma restituição genuína, não algo mágico, místico ou emocional.
• Queremos ver cada participante das nossas células vivendo o seu melhor tempo com
Deus individualmente e, juntos, queremos ser visitados pela presença e poder de Deus.
• Ao longo do ano, vamos crescer nessa busca, aguardando em fé a manifestação do
nosso Senhor.
• Todo processo tem um início e o nosso é agora!
• Nos cultos de domingo, nas Redes, nos Encontros e nas células vamos buscar trabalhar
essa temática de forma direta e indireta.
• Queremos desafiar você a se envolver com todo o seu coração ao longo de todo o ano.
• Afinal, o que você tem de mais importante na sua vida do que a presença de Deus?
• Existe uma maneira melhor de começar o ano do que se consagrando a Deus? Preparese! Envolva-se!
1. ENCONTRE A CENTELHA
• Quando falamos e “dar a partida”, imediatamente pensamos em ligar um carro.
• A partida é uma descarga elétrica que inflama o fogo. Ou seja, é o ponto de partida para
uma grande reação. Pode ser uma pequena centelha, capaz de ativar um grande motor
ou uma grande reação.
• Quando falamos em restituição muitas ideias provavelmente vem a sua mente,
pensamos logo no que perdemos ou deixamos de ganhar, mas isso também envolve o
que deixamos de dar.
• Precisamos encontrar o ponto exato para darmos essa partida e não ficar simplesmente
esperando as coisas acontecerem de forma automática.
• Cada um precisa fazer a sua parte, por isso encontre a sua centelha o seu ponte de
ignição.
2. COLOQUE COMBUSTÍVEL
• O combustível do crente está em Deus através do Espírito Santo.
• Em um carro, não adianta dar a partida se no tanque não há combustível.
• Muitos crentes não conseguem ir longe por conta da falta de combustível.
• Precisamos nos encher de Deus, de sua Palavra, do Espírito Santo, para podermos ter
bastante autonomia em nossa vida.
• Efésios 5:18 – “Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixemse encher pelo Espírito”.
3. ACELERE PARA SEU DESTINO
• Deus tem um destino traçado para cada um de nós.
• Muitos andam por ai, cambaleando, perdidos sem saber para onde ir.
• Outros vão para qualquer lugar, esperando chegar em algum lugar. Vivendo a filosofia
do “deixe a vida me levar”.
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Deus tem um destino para você e um rumo certo para você chegar lá.
Busque o Senhor e descubra seu destino, e assim que descobrir acelere para ela.
Não permita que nada mais o distraia, tire seu foco ou sua atenção, fazendo você errar
o caminho.
Um mapa por mais bonito ou bem feito que ele seja, se estiver errado vai fazer com que
a pessoa se perca. Como um GPS que indica o caminho errado. A pessoa nunca vaio
chegar no lugar certo.
A Bíblia é nossa bússola, nosso mapa, nosso GPS. Precisamos nos guiar sempre por
ela.

CONCLUSÃO
• Um novo ano, novos sonhos, novos alvos, novos planos e projetos. Eu sei que isso se
encaixa com você, então não fique parado, “DÊ A PARTIDA”...
• Se encaixe, se envolva, participe, não fique de fora. O Senhor quer te restituir e te usar
poderosamente.
• Que Deus te abençoe.

