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TEMA  : SENDO A VOZ DO SENHOR NO MUNDO 

 
Texto: Romanos 8:19-22 
 

1ª SEMANA 

 

 08/02 e 10/02 

 

Quando o Espírito Santo falou conosco sobre o propósito profético para sua Igreja em 2018 (O 

ano da Grande Pesca), ficamos muito alegres, pois Ele estava confirmando o que já vinha 

mostrando há algum tempo. 2017 foi um ano de firmar fundamentos, consolidar lideranças, 

começamos as células de edificação que trouxe crescimento, maturidade e maior comprometimento 

dos nossos líderes com seus ministérios. Percebemos também que o Projeto Timóteo está 

caminhando, ajudando a formar novos líderes, “mais maduros e comprometidos com o Reino”.  

 

Enfim, entendemos que em 2017 o Espírito Santo estava preparando a Igreja para receber e 

guardar os frutos de uma grande colheita que Ele quer fazer neste ano de 2018. 

 

Cremos que a primeira e principal missão da Igreja na terra é levar o Evangelho da salvação a 

todos os perdidos. Se como cristãos entendermos isso e nos envolvermos de coração neste 

propósito, com certeza viveremos o melhor ano de nossas vidas, porque cremos que haverá 

abundante graça derramada sobre nós.  

 

Em Romanos 8.19, lemos: “Porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação 

dos filhos de Deus”. Existe uma expectativa no interior de cada pessoa deste mundo! E a Palavra 

de Deus diz:   “Uma ardente expectativa...” Isto fala de algo intenso queimando no coração. Isto 

mostra que o mundo anseia, aguarda com intenso desejo que algo aconteça. E o texto Bíblico 

nos dá a resposta: “aguarda a manifestação dos filhos de Deus” 

 

Quando lemos: “a manifestação dos filhos de Deus” está na verdade dizendo: “O mundo 

aguarda com imensa expectativa receber dos filhos de Deus aquilo que eles carregam”. 
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E o que nós temos que o mundo aguarda ansiosamente receber são as boas novas do Evangelho. 

É a Palavra que traz a manifestação do amor, da graça e da salvação de Deus em Cristo Jesus. 

 

Quando este verso diz que: “há uma ardente expectativa no interior de cada pessoa no 

mundo”, esta apontando para algo que está acontecendo no seu espírito, no interior da pessoa que 

está longe de Deus.  Uma insatisfação interna, uma sensação de vazio, de angústia, de carência 

dentro dela, que não tem explicação lógica, natural.   

 

Não há nada neste mundo que consiga preencher este vazio existencial. Por mais que o 

homem invente e crie coisas para tentar facilitar a vida do ser humano, nunca vai preencher o vazio 

interior, nunca vai trazer ao homem uma satisfação plena. Nunca vai conseguir fazer com que o 

homem se sinta feliz, completo e realizado. 

 

O dinheiro não pode trazer satisfação completa ao homem! 

 Não pode trazer cura para muitas doenças.  

 Não pode tirar a dor de uma saudade.     

 Não pode reconciliar um relacionamento.      

 Não pode tirar a angústia de uma traição. 

 Não pode livrar da morte.    

 Não pode trazer a esperança da eternidade... 

 

Só a vida de Deus pode preencher o vazio na vida do ser humano. Conhecemos esta vida no 

dia em que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir daí somos chamados por Deus 

para compartilha-la com todos que necessitam. Ler texto (2Corintios 5:18-20). 

 

 “Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o 

ministério da reconciliação,  a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 

não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.  De 

sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. 

Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus”.  

 

 

PARA COMPARTILHAR  

 

- Você está compromissado em seu coração a ser resposta para a humanidade? 

 

- Como você pode fazer isso, cite um exemplo. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2ª SEMANA 

 

 15/02  e  17/02 

 

Em Romanos 8.22 diz; “Porque sabemos que toda criação geme como se estivesse com dores de 

parto até agora. A criação de Deus está gemendo de tanto sofrimento e dores. 

 

A criação de Deus geme de Fome.  A criação de Deus geme de dores.  Geme pela violência, pelo 

abandono.  Geme pela angustia, pelo desprezo.  A criação de Deus geme pela injustiça. Pela 

corrupção, pela idolatria.  A criação de Deus geme pelo sofrimento que não cessa. 

 

Experimente dar uma voltinha pelos hospitais, e veja a lotação de pessoas doentes e morrendo. 

Visite um manicômio, e veja quantas vidas, vivendo como irracionais, como bichos selvagens. Vá 

até um orfanato e veja quantas crianças abandonadas, rejeitadas pelos próprios pais sem compaixão 

nenhuma. Vá até um asilo, observe como os pais são abandonados pelos próprios filhos que o criou. 

 

Dê uma olhadinha ao seu redor, pelas ruas e contemple quantas famílias, (crianças, idosos) 

vivendo como animais debaixo de viadutos, praças, comendo lixo. Quantas famílias são 

abandonadas pelo pai prostituto. Quantos filhos convivem com pais que se agridem violentamente na 

sua frente. Mães, Pais, vendo seus filhos morrerem nas drogas e não podem fazer nada. 

    

Os presídios não suportam mais a quantidade de pessoas que ali entram, por terem roubado, 

matado, traficado, violentado... 

 

O governo, de quem poderia se esperar alguma coisa boa, algo a nosso favor, está mergulhado em 

corrupção, roubo, engano e mentira. Multiplicou-se a iniquidade!  O intento do coração do homem é 

mau. 

 

Enfim, tantas outras coisas tem assolado a humanidade trazendo dores e gemidos! (Catástrofes, 

terremotos, furacões, enchentes, maremotos, Tsunamis, atentados terroristas...) 

 

     A criação de Deus!  Planejada e criada para viver num Jardim de delícias entrou em colapso, está 

em alerta total, chegou no seu limite, não aguenta mais. 

 De onde virá o socorro?     

 Como sair dessa?    

 Como mudar essa situação? 

 Será que ainda tem jeito de salvar o que se perdeu? 

 

Lucas 19:10; “Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido” 

 

Lucas 4:18-19; “Jesus disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para 

evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos, pôr 

em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor” 
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Atos 4:12; “Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu, nenhum outro nome há, 

dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos” 

 

 Jesus foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar a criação da destruição. 

 Jesus é a salvação do mundo!   

 Jesus é a solução para os aflitos, angustiados e oprimidos! 

 Jesus é a resposta para o gemido da criação! 

 

Jesus veio!    

  

- Venceu todo poder do mal!  

   “...Para isto se manifestou o filho de Deus: para destruir as obras do diabo” Jo 3.8b   

  

- Tirou toda autoridade das mãos do diabo! 

  “...e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando 

    deles na cruz”  Cl 2.15 

 

- Redimiu o homem pela graça através da fé. 

  “Porque pela graça sois salvos, mediante a fé...” Ef  2.8 

- Tornou o homem, mediante a fé, não mais criação de Deus, mas filho de Deus.  

  “Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,  

    aos que creem no seu nome” Jo 1.12 

 

- Estabeleceu a Sua Igreja.  

  “Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as  

     suas refeições com alegria e singeleza de coração”  At 2.46 

 

- Deu poder aos seus filhos para exercerem Sua autoridade aqui na Terra. 

   “Eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do 

     inimigo, e nada vos fará dano algum” Lc 10.19 

 

 

PARA COMPARTILHAR 

 

- O que você está disposto a fazer neste ano para fazer conhecido o nome de Jesus onde você  

está? 

 

- Onde você poderia ser um agente transformador da parte de Deus? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3ª SEMANA 

 

 22/02  e  24/02 

 

     Quando Jesus disse: “Está consumado”, Ele estava dizendo: “Minha missão está cumprida!    

Minha parte está feita perfeitamente”.  E depois Ele ordena: “Ide por todo o mundo e pregai o 

evangelho a toda criatura”  Mc 16.15 

Ou seja:  “Eu fiz minha parte.  Agora é com vocês” 

 

     Hoje é conosco, os filhos de Deus. Hoje Deus continua Sua obra de restauração da criação 

através de nós.  De mim e de você! 

 

     Nós somos hoje a boca de Deus aqui na terra.  Somos a voz de Deus para essa geração! 

 

     E a verdade é que embora sabemos que a Igreja hoje esteja falando,  ainda não é uma voz de peso 

no mundo!  Não como deveríamos ser! 

     Ainda não somos a voz que conduz o mundo! A voz que influência o mundo!  

 

     No livro de Atos está escrito. “.....estes que têm transtornado o mundo chegaram também 

aqui.....” Atos 17.6b  (Cidade Tessalônica) 

     Essa era a fama da Igreja primitiva.   A Igreja que falava.   Crentes que se faziam ouvir. 

 

     Por onde Paulo passou, ele causou tumulto.   Ele deixou a marca do Evangelho. A voz dele era 

tão forte pelo Espírito Santo,  que exigia uma decisão de quem o ouvia. 

 

     Na época de Paulo, ou a pessoa amava Paulo de todo coração ou odiava tanto que queria 

apedrejá-lo. Essa voz tem que voltar para a Igreja. 

 

    Nós  somos a voz de Deus na terra. Nós somos a boca de Deus hoje. Nós temos a resposta para o 

mundo! 

 

     Hoje o mundo conhecerá a Deus através da manifestação de Deus em nossa vida. 

- O mundo conhecerá o amor de Deus, através deste amor manifestado em nós! 

- O mundo conhecerá o perdão de Deus, através deste perdão manifestado em nós! 

- O mundo conhecerá o Poder de Deus, através da manifestação deste Poder em nós! 

 

     Este é o tempo de despertarmos como Igreja.  E obedecermos ao “Ide” de Jesus.  

     Porque nossa geração transformou o “Ide” de Jesus! No “vinde” da Igreja! 

 

     Sabe porque Jesus ordenou o “Ide”? Porque os pecadores estão lá fora. O mar onde iremos 

pescar os peixes, não é dentro das quatro paredes da igreja e sim do lado de fora. 

 

     Jesus fez isso.  Ele ia onde os pecadores estavam e tocava a vida deles. Ele salvou pessoas no 

poço, no tanque, na casa, na praia, no cemitério, na rua... 
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     Deu o exemplo.   E depois disse para nós: “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda 

criatura”  Marcos 16.15   

“Todo mundo” Aqui! Significa: “Todo lugar”.  Trabalho, escola, casa, academia, rua, praia,    

parque,   loja...    

 

     Temos que despertar.  Todos nós que somos filhos de Deus. Temos que acordar como Igreja. 

     A trombeta está soando, chamando-nos para nos mobilizarmos como agentes de salvação. 

 

       O Senhor nos tem dito que esse é o ano da grande pesca! Ele está nos enviando, nos mandando 

ir e fazer a diferença. O mundo está esperando a tua manifestação. Ele precisa desesperadamente do 

que você tem. 

 

     Nós temos a Palavra de cura. Nós temos a Palavra de libertação. Nós temos a Palavra de 

salvação. Nós temos a Palavra de vida Eterna. 

 

     Nós somos agentes do Reino de Deus. E estamos aqui para dizer ao mundo que a salvação 

chegou, a cura chegou, a reconciliação familiar chegou, a libertação chegou. 

E é Jesus Cristo.  Poder de Deus manifestado através de nós. Nós temos o que o mundo precisa. 

 

PARA COMPARTILHAR: 

 

- Essa paixão em ver Jesus manifestado tem queimado em seu coração, a ponto das pessoas 

verem a luz do Senhor em sua vida?  

 

- Você tem aproveitado as oportunidades de falar de Jesus por onde passa?  

Ex: orando pelas pessoas, dando razão da sua fé, respondendo as pessoas na palavra, sendo 

testemunho em seu trabalho, escola.... 

 

 

Família Comunidade da fé. 

  

 
ESBOÇO PARA SER MINISTRADO DE 08/02/18 ATÉ 24/02/18 

 

 

 


