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ROTEIRO – Base 28/06/2020 
 

O QUE VEM DEPOIS DO CAOS? 
# Lucas 24.36-49 e Atos 1.3-8 # 

 

INTRODUÇÃO: 
• Jesus acabara de cumprir seu ministério terreno (“Está consumado” João 19.30), e na 

iminência de sua ascensão aos céus resgata a promessa do Espírito. 
• Contudo, antes do cumprimento da promessa, Jesus ordenou aos seus discípulos que 

permanecessem em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. 
• Agora, por certo período, o ministério que havia marcado o povo judeu estava 

confinado na cidade de Jerusalém, sem muito o que realizar. 
 

I. A IGREJA DE “PORTAS FECHADAS” 
• Os apóstolos estavam sob uma orientação expressa de Jesus: “não saiam”. Mas o que 

Jesus deixa claro é que esse período não seria um período de passividade, e sim de 
edificação e revestimento de poder do alto; 

• Quando os estabelecimentos fecham as portas, coisas importantes e fundamentais para 
o seu funcionamento pleno ocorrem: faxina, reparos, reposição, até mesmo reformas 
completas; 

• Quando Deus nos para, Ele tem a intenção de trabalhar em nossas vidas. É porque Ele 
sabe que precisa nos preparar para o que vem depois; 

• Não podemos desperdiçar nosso tempo: é hora de buscar o Senhor. É hora de se 
arrepender. É hora da “faxina” acontecer. Chegou o tempo em que a famosa desculpa 
para não buscar a presença de Deus tornou-se inválida: a correria cessou. 

• Não saia até que seja revestido do poder que vem do alto. 
§ O que Deus tem falado para você nesse período de distanciamento? 
§ Quais apontamentos do céu para a sua vida você gerou no seu tempo de 

intimidade com Deus? 
§ O que Deus já transformou em você nesse tempo? 

 

II. AS CÉLULAS DO CORPO  
• “...no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o 

Cristo” (Atos 5.41-42). 
• Os discípulos de Jesus e todos quanto se convertiam eram chamados “Embaixadores” 

(2 Coríntios 5.20). O lugar onde o embaixador mora não é de fato a sua casa. Ele mora em 
um edifício chamado “embaixada”. E os acordos ditam que as embaixadas são território 
“estrangeiro” em solo nacional. Portanto, as leis vigentes na embaixada correspondem 
ao seu país de origem. 

• Assim é com a casa dos filhos de Deus: solo santo que o céu revoga “é meu”! 



 

PROGRAMAÇÃO ADAPTADA PARA A CÉLULA VIRTUAL – Quebra-gelo e Oração de Abertura: 5min | 
Louvor: 5min | Estudando a Mensagem: 30min | Oração pelas necessidades 5min | “Tela da Benção” 
5min | Oração Final. 
 
 
 

• Dessa forma, o culto que antes era realizado no templo (leia João 4) agora pode ser 
realizado em todo lugar em que existe um adorador! 

• Antes de questionar o caos do mundo, precisamos questionar o caos de casa. A família 
é o primeiro “mundo” a ser reorganizado e reordenado. 

• Um questionamento inoportuno pode confundir ao invés de esclarecer, assim como 
pode desviá-lo da ação. Pare de perguntar o “por que” do corona vírus e comece a agir 
arrumando sua casa.  

• Se você reorganizar sua vida, sua casa e seu relacionamento com Deus, talvez a 
ansiedade, falta de esperança, ressentimento e raiva – por mais violentos que sejam – 
retrocedam. E então a incerteza do mundo e do futuro podem ser questionadas, e até 
solucionadas, pelo poder do alto que te reveste 

§ Se Deus deseja nos edificar, por que não ficamos confinados no templo? 
§ Como está sua casa? Você já fez essa análise? Já orou para que o Espírito 

sondasse seu lar? 
§ Que atitudes que Deus espera de você ainda precisam ser tomadas em 

sua casa? 
 
 
CONCLUSÃO: A IGREJA DE PORTAS ABERTAS 

• O que vem depois do caos? A Luz (Mateus 5.16). 
• Genesis 1.2-3: o que se mostra sem forma – sentido ou controle – e vazio de propósito 

(v.2), quando revestido pelo Espírito de Deus (v.2), transforma-se em uma explosão de 
luz (v.3). 

• A luz de Cristo se manifestando em seu corpo (Mateus 5.14) como resposta para um 
mundo desesperado por sentido, propósito e comunhão com Deus. 

• As trevas que assolavam os povos e cobriam o coração da humanidade se dissiparam 
com a manifestação do Espírito Santo na Igreja. As portas se abriram. E a Igreja foi 
autorizada a abrir portas. Nem o inferno pode resistir a uma igreja edificada e revestida 
com poder do alto. 

• A Igreja não está isolada. O Espírito continua agindo com controle soberano sobre a 
história.  

• Arrume-se. Arrume sua casa. Já é alta madrugada. Quando o sol raiar, não haverá 
desculpas a serem apresentadas a Jesus. Apenas uma resposta: “eis-me aqui, envia-
me!” 

 

 

Pr. Jefferson Degi 


