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SÉRIE: OFICINA DE RESTAURAÇÃO. 

SEGUNDA-FEIRA – TEMPO DE RESTAURAR A FÉ 

Vamos retomar com a nossa meditação, e nessa semana vamos falar sobre restauração em 

diversas áreas. Vamos mergulhar nesse tema.  

“Restaurarei o exausto." Jeremias 31:25 

Ao longo da história da fé cristã, em especial, em nossos dias, muitas pessoas estão 

DESANIMADAS, muitas feridas, magoadas, injustiçadas, foram aos poucos perdendo sua fé, 

estão ficando pelo caminho, e precisam de restauração.  

O mundo, a carne e o diabo foram roubando a vitalidade de sua vida cristã.  

Será que é o seu caso? 

Ela pode estar meio suja, quebrada, manchada, amassada, desbotada, feia... foi ao longo dos 

anos perdendo a cor, a utilidade, o movimento, a beleza... 

Bem vindo ao lugar certo para restaurar a sua vida cristã! 

Hoje começa um novo tempo de restauração.  

TEMPO DE RESTAURAR A FÉ 

"O justo viverá pela fé” Romanos 1:17 

Desejo iniciar esta primeira meditação da OFICINA DE RESTAURAÇÃO, com duas perguntas 

muito pessoais: 

a. Onde está a sua fé? 

b. Como está a sua fé? 

É possível que sua fé precise passar por uma RESTAURAÇÃO, um alinhamento, uma 

renovação. 

Vamos começar na essência! 

 A RELIGIÃO é sobre mim: Minhas boas obras, minha tradição, minha cultura, minha 

piedade, meu esforço, meus gostos, minhas preferências, e minhas ações. A religião é 

sobre homens e instituições! 

 

 O EVANGELHO é sobre Deus: Seu amor por mim, sua graça, sua entrega do único filho, 

seu plano redentor, seu sacrifício, seu resgate, seu perdão. O Evangelho é sobre Jesus e 

as pessoas! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/31/25+
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Toda fé que é produzida ou copiada não é pura nem verdadeira, uma fé real é uma fé recebida de 

Deus.  

Você não produz, você crê e recebe! 

A SUA FÉ É RESTAURADA DA FORMA CORRETA, QUANDO VOCÊ... 

1. DECIDE TER UMA FÉ SÓLIDA NO SENHOR: Romanos 14: 2-3 
“Um crê que pode comer de tudo; já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. 

Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo 

não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. ” 

Agora, existe uma advertência muito forte da Palavra, ainda neste capítulo: 

vs. 22b. e 23: “Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem 

dúvida é condenado se comer, porque não come com fé; e tudo o que não provém da fé é pecado.” 

Sua fé não é em coisas, sentimentos, humanidade! É em Deus!  

2. TEM CONSCIÊNCIA DO SEU PECADO ORIGINAL: Salmo 51:5 
   

Quando o homem NASCE, já está preso ao pecado: Salmo 51: 5 

“Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe.”  

E depois: 

SÓ EXISTE ARREPENDIMENTO REAL, COM CONSCIÊNCIA REAL DE PECADO ORIGINAL. 

3. OUVE E APLICA A PALAVRA NO SEU CORAÇÃO: Romanos 10:9 
 

“A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. ” 

Sua fé precisa crescer: “Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm”. 

2 Coríntios 10:15 

4. TOMA POSSE DA AUTORIDADE CONFERIDA PELA FÉ: Lucas 10:19 
“Eu lhes dei autoridade... sobre todo o poder do inimigo; nada lhes fará dano.”  

5. CRESCE E DEIXA PARA TRÁS A IMATURIDADE PESSOAL: 1 Coríntios 13:11 

“Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. 

Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. ” 

Mantenha o coração de menino para pureza e simplicidade, mas deixe o coração de menino para 

imaturidade.  

CRESCER É UM IMPERATIVO PARA FRUTIFICAR 

6. VENCE SUA INSTABILIDADE EMOCIONAL: Salmo 119:113 
 

“Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei.” 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/13/11+
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SÉRIE: OFICINA DE RESTAURAÇÃO. 

TERÇA-FEIRA – TEMPO DE RESTAURAR A ESPERANÇA 

Você tem esperança? 

“Minha esperança está em ti o tempo todo. ”  Salmo 25:5 

“Nossa esperança está no SENHOR; ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. ” Salmo 33:20 

Ter esperança é muito importante, não deixar ela morrer é fundamental.  

Será que você não perdeu? Não está na hora de você renovar sua esperança? 

Algumas coisas que podem roubar nossa esperança. 
 
- Perdas de pessoas (luto), 
 
- Perda de trabalho, 
 
- Crise finanças, 
 
- Doenças, 
 
- Frustrações e decepções. 
 

Esperança é o óleo no motor do processo de restauração de Deus! 
 
COMO VOCÊ PODE RESTAURAR A SUA ESPERANÇA? 

1. PARE DE CORRER PARA DOR E COMECE A CORRER PARA DEUS: Lamentações 
3:21 

“Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. ” 

A fé também exige um exercício reflexão e esforço de mente! 

O que existe dentro de sua mente? 

2. DECIDA CRER NO DEUS DA ESPERANÇA: Romanos 15:13 
 

“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que 

vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo.” 

E por que Ele pode, você deve renovar sua esperança nele. 
 

3. ANDE COM INTEGRIDADE DE CONDUTA: Salmo 25:21 
 

“Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti.” 

“Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados; se as suas riquezas 

aumentam, não ponham nelas o coração.” Salmo 62:10 
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4. FUNDAMENTE SUA VIDA NA PALAVRA DE DEUS: Salmo 119:81 
 

“Na tua palavra coloquei a minha esperança. ” 

Está escrito: “Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, 

por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa 

esperança. ” Romanos 15:4 

5. NUNCA COLOQUE SUA ESPERANÇA NO DINHEIRO: 1 Timóteo 6: 17 
 

“Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê 

ricamente, para a nossa satisfação. ” 

Ele é instável e traiçoeiro. 

6. DECIDA RENOVAR SUA ESPERANÇA HOJE: 2 Coríntios 4:16-17 
 

“Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente 

estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão 

produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. ” 

Render minha perda à Deus é deixá-lo soprar vida na área quebrada da minha vida. 

 
Quando eu entrego minha perda, a área quebrada da minha vida para Deus, ele consegue 
transformar isso em algo lindo.  
 

Deus é mestre em transformar desgraça em benção. 
 

 
“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que 

vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. ” Romanos 15:13 
 

CONCLUSÃO: 
“Ponha a sua esperança em Deus! ”  Salmo 42:5 

“Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. ” Hebreus 6:19 

 

SÉRIE: OFICINA DE RESTAURAÇÃO. 

QUARTA-FEIRA – TEMPO DE RESTAURAR A ALEGRIA 

 “Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se! ” Filipenses 4:4 

 

Como está a alegria do teu coração? 

 

- Para que seja restaurado o tempo de alegria em sua vida: 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/15/13+
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1. ENCARE AS SITUAÇÕES CONTRÁRIAS COM UMA PERSPECTIVA POSITIVA:  Filipenses 

1:12-14 

“Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o 

progresso do evangelho. ” 

 

Todos souberam que Paulo estava na prisão somente por causa de sua opinião em Cristo e de 

ensinar o evangelho não sendo um criminoso. Os intelectuais pensaram: “ele está preso só porque 

pensa diferente”? Lembre-se, Roma era o centro da filosofia e das ideias do mundo. Todas as 

ideias e tendências vinham de lá! Claro que isto chamou a atenção dos mais cultos. 

 

Nesse tempo, as autoridades romanas não consideraram ser uma acusação séria, nem por Pilatos 

e nem por César, por isto quando ele apelou foi deferido seu pedido. 

 

Agora ele podia pregar para a guarda pretoriana (homens importantes e influentes), imaginem 

quantos outros eles ganharam nos anos seguintes?  

 

Então... 

 

a. A prisão trouxe EVIDÊNCIA ao evangelho: v. 13 

“Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou 

na prisão por causa de Cristo.” 

 

Preciso lhe informar que era o costume do tempo que um prisioneiro fosse guardado por um 

soldado, substituído a cada quatro horas. 

 

Veja esta declaração no final da carta: Filipenses 4:22 –“Todos os santos lhes enviam saudações, 

especialmente os que estão no palácio de César.” 

 

Todo mundo do palácio estava se convertendo! A nata dos mais chegados a César. Com a prisão 

de Paulo, o evangelho chegou “por cima” na Europa! 

 

b. A prisão trouxe MOTIVAÇÃO e determinação para a igreja: v. 14 

“E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a 

palavra com maior determinação e destemor. ” 

    

2. MANTENHA SUA ATENÇÃO NA EXPANSÃO DO REINO: Filipenses 1:15-18  

“É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa 

vontade.” Vs. 16 – 18: “Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do 

evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me 

podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas, que importa? O importante é que de 

qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me 

alegro. ”  

 

3.  NUNCA FECHE SEU CORAÇÃO PARA ALEGRIA: Filipenses 1:18a-19 

“De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha 

libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo.”  
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NÃO IMPORTA O QUE ACONTEÇA, CONTINUAREI A ME ALEGRAR! 

 

4. ASSUMA UM COMPROMISSO DE TESTEMUNHO ACIMA DE TUDO: Filipenses 1:20-21 

 

“Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a 

determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, 

quer pela morte; porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. ”   

 

ABRIR CAMINHO REQUER UM SACRIFÍCIO ELEVADO 

 

5. ESTEJA SEMPRE DISPOSTO A PAGAR O PREÇO DA VONTADE DE DEUS: Filipenses 

1:23-24 

 

“Estou pressionado dos dois lados: desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor; 

contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. ” 

Veja que situação: “Estou pressionado dos dois lados. ”  

 

Paulo estava pronto para morrer e estava pronto para viver. E você? 

 

SÉRIE: OFICINA DE RESTAURAÇÃO. 

QUINTA-FEIRA – TEMPO DE RESTAURAR A PAIXÃO 
 

“Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está 

em você mediante a imposição das minhas mãos. ” 2 Timóteo 1:6 

“Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. ” Mateus 24:12 

“Paixão é combustível!” 

 

A paixão ressignifica:  

- Distância: algo ser longe ou perto, depende da paixão  
- Preço: quanto custo depende da paixão  
- Esforço: o “dá trabalho” depende da paixão  

 

A paixão é perigosa, se for por um alvo errado.  

A paixão é combustível, é ativação, é energia, é potência.  

A paixão pelos alvos certos é o diferencial, é o que te move para os maiores alvos. 

Como está sua vida: empolgante ou funcional?   

“Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca.”  

Apocalipse 3:16 
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Por que a Bíblia diferencia amor de primeiro amor?  

Deus não quer de nós apenas o amor, mas ele quer que seja um amor inflamado, quente!  

7 ATITIUDES PARA RESTAURAR A SUA PAIXÃO: 

Baseado na caminhada de Paulo e Timóteo.  

1) MANTENHA FORTE OS SEUS FUNDAMENTOS 

“Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, 

Eunice, e estou convencido de que também habita em você. ” 2 Timóteo 1:5  

Se os seus motivos são fortes, quanto maior o obstáculo, maior será a paixão.  

“A paixão aumenta em função dos obstáculos que se lhe opõem. ” William Shakespeare 

2) RENOVE SUAS MEMÓRIAS, COM AS EXPERIÊNCIAS E AS PALAVRAS DE DEUS PARA 

VOCÊ 

“Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está 

em você mediante a imposição das minhas mãos. ”  2 Timóteo 1:6 

Viva de renovo e não de remendos. 

3) TESTEMUNHE JESUS E SEUS FEITOS COM PODER E AMOR  

“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, 

não se envergonhe de testemunhar do Senhor. ”  2 Timóteo 1:7-8a 

 

- Expulse o medo: Como é um espírito, você pode expulsar. 

- Ative o poder e o amor: Se Deus já te deu, você pode ativar ou renovar o poder, o amor e o 

equilíbrio de Deus em você. 

4) CUIDE DA SUA SAÚDE FÍSICA  

“Não continue a beber somente água; tome também um pouco de vinho, por causa do seu 

estômago e das suas frequentes enfermidades. ” 1 Timóteo 5:23 

Paulo ao falar sobre o dom, o chamado, sobre o vencer o medo, também fala sobre Timóteo 

cuidar da sua saúde também.  As vezes a paixão vaza numa indisposição física. Uma má 

alimentação, um sobrepeso, uma pressão alta, uma intolerância, dor, enxaqueca. Isso afeta. E 

cuidar disso, vai melhorar sua disposição para viver, sonhar e se apaixonar.  

5) HONRE AQUELES QUE DEUS COLOCOU PERTO DE VOCÊ PARA TE APOIAR 

“O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e 

não se envergonhou por eu estar preso; ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me 

diligentemente até me encontrar. ” 2 Timóteo 1:16-17 

“Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes.”  
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2 Timóteo 1:15 

6) MANTENHA SUA FÉ SAUDÁVEL NO SEU AMOR POR JESUS  

“Retenha, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. ”   

2 Timóteo 1:13 

Paixão é um estado momentâneo que tem de ser nutrido. O amor é uma decisão. Mas a decisão 

de amar renova a sua paixão.  

 

A paixão acabar não é desculpa para desistir, mas um sinal para reabastecer.  

7) VIVA RECARREGADO NO ESPÍRITO SANTO 

“Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. ”  

2 Timóteo 1:14 

 

SÉRIE: OFICINA DE RESTAURAÇÃO. 

SEXTA-FEIRA – TEMPO DE RESTAURAR OS PROPÓSITOS 

Hoje queremos ver três grandes questões da vida:  

- A QUESTÃO DA EXISTÊNCIA DA VIDA – POR QUE ESTOU VIVO? 

- A QUESTÃO DO SIGNIFICADO DA MINHA VIDA – EU TENHO VALOR? 

- A QUESTÃO DA MINHA INTENÇÃO DE VIDA – QUAL É O MEU PROPÓSITO? 

Quando pensamos na existência da vida parece que estamos falando de uma coisa bem simples, 

na verdade não é bem assim! 

Cada pessoa e cada igreja precisa descobrir o PROPÓSITO da vida. 

E te digo, este propósito não é sobre você. É sobre Deus e sobre os outros. Você não está aqui 

para ser servido e sim para servir. 

Carl Jung, o famoso psiquiatra disse: “Eu não sei o significado e propósito da vida, mas parece 

que foi planejada para alguma coisa”.  

Joseph Taylor, é o autor de “Eu não tenho respostas para o sentido da vida e eu não quero mais 

procurá-lo”. 

Como podemos ver os cientistas da mente humana não tem as respostas, o mundo não tem a 

resposta para a maior pergunta do mundo!  

Essas declarações são trágicas porque a vida sem propósito não vale a pena ser vivida. Não é só 

coincidência que os números de suicídios aumentem em nossa sociedade. É a segunda causa de 

morte entre adolescentes nos EUA. 

AS 3 GRANDES QUESTÕES DA VIDA! 
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1. QUESTÃO DA EXISTÊNCIA: POR QUE ESTOU VIVO? 

“Por que saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas, e terminar os meus dias na 

maior decepção? ” Jeremias 20:18 

 

Toda vida tem um significado. E todos precisamos buscar o sentido da vida. 

 “O Senhor faz tudo com um propósito” - Provérbios 16:4 

DEUS DIZ QUE ELE CRIOU VOCÊ PARA AMÁ-LO. 

DEUS O CRIOU PARA AMAR VOCÊ PARA SEMPRE. 

Você foi feito com um significado e precisa saber disto. O Pior da vida não é a morte, e sim uma 

vida sem propósitos. 

 
TIPOS DE NÍVEIS DE VIDA NA TERRA: 

A.  SOBREVIVÊNCIA: 

Este é primeiro e mais baixo nível. Simplesmente sobreviver. 

O nível da sobrevivência é onde vive a maioria das pessoas hoje em dia. Estão no modo 

sobrevida. Mal conseguem continuar. Apenas existem. Não estão vivendo de fato. São 

controlados pelas circunstâncias. Colocam seu tempo e vida toda nos finais de semana. Estão no 

modo sobrevivência. 

B. SUCESSO: 

Um passo além, está um modo melhor de vida do que a simples sobrevivência, que é o nível do 

Sucesso.  

“Se eu tenho tanto sucesso, por que não me sinto realizado? ” 

A razão é porque é preciso mais do que status para nos satisfazermos. 

C. SIGNIFICÂNCIA: 

Neste nível não falamos de apenas uma sobrevivência, não é o sucesso, mas é o nível do 

significado.  

Como você vive nesse nível?  

Você chega lá através de três coisas: 

- Você sabe o sentido da vida – isso lhe dá Significância 

- Você sabe o quanto importa para Deus – isso lhe dá Significância 

- Você sabe qual é o propósito de Deus para sua vida e o está vivenciando – isso lhe dá 

Significância. 

2. QUESTÃO DE SIGNIFICAÇÃO: EU TENHO VALOR? 
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“Tenho me afadigado sem qualquer propósito; tenho gasto minha força em vão e para nada. ” 

Isaías 49:4 NVI 

“Eu sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu” Isaías 44:2 NTLH 

 

“Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir”. 

Salmo 139:16  

Quer dizer, viver correndo atrás de ser mais, ter mais, acumular mais, é viver perdendo tempo. 

Você está querendo gerenciar sua vida. 

Tanto valor, que podemos resumir isto nesta sentença: 

EU FUI FEITO PARA VIVER ETERNAMENTE 

3. QUESTÃO DE SENTIDO: QUAL É O MEU PROPÓSITO? 

Tudo começa com Deus, continua com Deus e termina com Deus.  

Você quer entender o significado da vida; você quer entender o propósito da sua vida?  

Você descobre seu propósito de vida conhecendo Deus. Tudo começa com Deus.  

“Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam 

tronos ou soberanias, poderes ou autoridades; todas as coisas foram criadas por ele e para ele. ”  

 Colossenses 1:16 

 

Está tudo em Deus. Você não pode descobrir os propósitos da vida olhando para dentro de você. 

Se você vai entender o propósito de Deus para sua vida, você precisa conhecer Deus. É simples 

assim.  E isso pode demorar um pouco, porque entender os propósitos de Deus para sua vida 

leva tempo.  

EU DESCUBRO MEU PROPÓSITO CONHECENDO A DEUS 


