
 

 

GUIA DE COMPARTILHAMENTO PARA AS 

CÉLULAS DE JOVENS 

“Fazer Discípulos de Jesus, capacitando-os a se reproduzirem com frutos abundantes e permanentes”. 
Propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alves Dias 
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Recomeço – A Prática 

Mensagem ministrada na Igreja Quadrangular em Alves Dias – SBC. 8 de Fevereiro de 2020. 

Por Davi Gomes 
 

TEXTO: Provérbios 4:13  
O óbvio precisa ser dito! Isso é um fato que a grande maioria das pessoas deixam de fazer e por isso, deixam de viver o melhor para 

as suas vidas. Deixam de dizer o quanto amam, sentem falta, o quanto estão tristes, machucadas e acabam vivendo sempre às 

margens do que poderiam viver. 

Porém, o óbvio também precisa ser feito! E nós nos tornamos especialistas em saber o que precisa fazer e não fazer. Quanto mais 

tempo de igreja maior a chance de deixar de fazer o óbvio. E sabe o que é interessante, quando se fala das práticas básicas e óbvias 

do Evangelho nós tratamos como quem sabe, porém, o coração nos denuncia que não estamos fazendo nem o óbvio, mas 

queremos fazer coisas extraordinárias. É como se a pessoa não quisesse fazer o básico de um ser humano que é andar, mas 

quisesse de todo jeito correr, não tem como correr sem andar primeiro, sem firmar os pés, sem estar estruturado antes. 

Então, já que sabemos que precisamos do recomeço e estamos dispostos a isso é preciso praticar,  fazer o óbvio o básico, para que, 

com o tempo Deus realmente no leve a correr. Precisamos voltar a andar, pois, do jeito que estamos, ficamos apenas nos 

arrastando. 

1)  Oração. 
O ato mais básico da Vida com Deus e um dos mais negligenciados. Todo mundo sabe que deve orar, Mas, ela sempre fica para 
depois. Porque não começar realmente uma vida de oração?   
A oração é um momento de conversa com Deus onde falamos e ele nos responde.  
Com a correria dos dias passamos somente a ter uma oração de pedidos e privilégios e esquecemos da amizade com Deus. Se parar 
pra ver friamente não é o pregador, músicos, igreja que estão frios e sem unção e sim você  (eu) que não temos tido a prática de 
orar e por isso, tudo perde o sentido.  
O recomeço na oração é prioritário, sem orar nós não conseguiremos fazer absolutamente nada,  nem com Deus,  nem com as 
pessoas. Sem a oração tudo começa a ficar ruim, perder o sentido, você passa a ser mais crítico, chato, começa a ver mais as coisas 
humanas do que o principal que é o coração de Deus.  
Em oração encontramos a paz de Deus, amor, cuidado, força,  direção, mansidão, enfim tudo o que precisamos, nós encontramos 
no básico. E é exatamente o básico que não queremos fazer. Comece com 5 minutos por dia, por hora e em pouco tempo você e 
Deus voltarão a ser grandes amigos.  
1 Tessalonicenses 5:16-18  Filipenses 4:6-7  1 João 5:14 Colossenses 4:2  Marcos 11:24  Jeremias 29:12 Romanos 12:12  
Salmos 145:18  Mateus 6:7  Jeremias 33:3  Mateus 18:20  Hebreus 4:16  Mateus 6:6 Salmos 18:6  1 João 5:15  
Tiago 5:16  Tiago 1:6  1 Pedro 4:7 Salmos 66:17  Atos 1:14  João 14:13 Tiago 4:2 
2)Ler a Biblia. 
Quem não sabe que precisa ler a bíblia?   
Ela é a orientação de Deus para nosso modo de agir e de ser. Quantas bobeiras deixaríamos de ter feito se simplesmente 
tivéssemos lido a bíblia.   
Somos a geração que mais quer falar e postar nas redes, a geração que mais se comunica, porém,  A geração que menos sabe o 
que Deus quer para o ser humano. Porque não lemos a bíblia.   
Você livros e mais livros e mergulha nos mundos e histórias inventadas por aí, Mas, a bíblia te dá sono.  
A leitura sistemática da bíblia nos dá direção,  apoio, nos livra de ser enganados, nos mostra o quão errado estamos, nos consola, 
nos alegra.  
Não existe nenhuma honra em fazer coisas que são espetaculares quando a sua base não está forte. Você quer ser é fazer e espera 
viver coisas boas com Deus e na sua vida, mas não tem como Deus fazer coisas novas em você, porque você, não tem base 
nenhuma. 2 Timóteo 3:15-17 Atos dos Apóstolos 17:11 Deuteronômio 6:5-9 2 Timóteo 2:15 João 5:39 Marcos 12:24 
Provérbios 3:1-2 Isaías 8:20 Oséias 4:6 1 Pedro 1:10-11 1 Timóteo 4:13 Provérbios 1:1-6 
Salmos 119:9-16 Romanos 15:4 Salmos 119:7 Provérbios 4:13 Provérbios 6:23 Esdras 7:9-10 
Salmos 119:97-99 Salmos 119:105 
Para concluir é necessário dizer que, é necessário deixar as máscaras de lado, deixar o status de lado e reconhecer que precisamos 
voltar ao básico.  A sua falta de ânimo, sua criticidade, sua busca por inovação e novidades na verdade é um indício e sintoma forte 
de falta do básico.  Volte a ser amigo de Deus, volte a orar, volte a ler a bíblia.   
Seja radical, marque um horário e o cumpra. Leve sua vida com Deusa sério. Você vai descobrir que o problema é você não fazer o 
que deve ser feito. 
 

 Reflexões para compartilhamento: 
 

a) Qual tem sido a sua maior dificuldade, ler ou orar? 
b) A criticidade e a frieza estão ligados a falta de leitura e oração? Porque? 


