
 

MOTIVAÇÃO 

Sentindo 
 

O poder que nos motiva é Jesus junto com o seu Espír ito Santo em ação na intercessão. 

Ezequiel 22.30  - “Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha 
diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei 
nenhum. 

 

Aprendendo 

Sabemos que a história relata que o povo de Israel vivia de forma em desobediência e Deus 
usa a vida de Ezequiel para dizer: 

Ezequiel 22.29  O povo da terra pratica extorsão e comete roubos; oprime os pobres e os 
necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. 

Ezequiel 22.30  - “Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha 
diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei 
nenhum”. 

Como lutar em guerra sem estar no campo de batalha? Durante a segunda guerra mundial, um 
grupo de cerca de 100 pessoas fez exatamente isso. Eles não fizeram parte do exército nem 
mesmo participaram de nenhuma batalha. Mas durante o conflito, essas pessoas fizeram um 
compromisso de INTERCEDER. 

A história diz que quando essas pessoas oravam eles viram muitas vitórias e milagres 
acontecerem: batalhas vencidas, tropas retiradas, planos de ataque frustrados. Sem contar na 
expansão missionária que aconteceu na época, alvo que o grupo orava incessantemente. 

E hoje Deus está nos chamando para nos posicionarmos como essas pessoas, posicionarmos 
em oração, a se colocar na BRECHA para reparar os muros das cidades derribadas de nossas 
vidas. Áreas que estão necessitando de ajustes. Lute por sua família, pelas pessoas que 
enfrentam necessidades, pela nossa cidade, pelo nosso país. 

Refletindo 

1. COMO EU POSSO SER A MOTIVAÇÃO? 

2. COMO VIVER NOS DIAS ATUAIS DE FORMA EXTRAORDINÁR IA? 

3. COMO TER A MESMA ALEGRIA E VIRTUDE NO NOSSO DIA- A-DIA? 

Jesus ressuscitou no terceiro dia e nos deu tudo qu e precisamos. Jesus quando 
ressuscitou apareceu no senáculo para 500.  

1º Coríntios 15.3-6 - Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo 
morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro 
dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos Doze. Depois disso apareceu a  
mais de quinhentos irmãos de uma só vez , a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já 
tenham adormecido. 

Mas apenas 120 destes que Jesus apareceu realmente tiveram uma experiência 
EXTRAORDINÁRIA, pois decidiram obedecer ao que Jesu s tinha orientado. 

Atos 1.3-8  - Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas 
indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias falando-lhes 
acerca do Reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: “Não 
saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João 
batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo”. 
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: “Senhor, é neste tempo que vais restaurar o 
reino a Israel? “Ele lhes respondeu”: “Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai 
estabeleceu pela sua própria autoridade”. Mas receberão poder quando o Espírito Santo 
descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em J erusalém, em toda a Judéia e 
Samaria, e até os confins da terra”. 

Atos 1.15  - Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de cento e 
vinte pessoas. 

João 10.9  - Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar- se-á, e entrará, e sairá, e 
achará pastagens. 

A ênfase do que aprendemos neste dia é que todas as vezes que entramos por esta porta que 
é Jesus, somos TRANSFORMADOS , pois Jesus é a nossa MOTIVAÇÃO . 

Somente quando entramos por esta porta que é Jesus recebemos o seu Espírito Santo e 
poderemos reparar as brechas de nossas vidas, pois recebemos poder e seremos suas 
testemunhas. Pois somos filhos de Deus. 

Vemos na história que os que decidiram ficar experimentaram momento impar em suas vidas. 
Maria Madalena quando foi ao seu túmulo junto com seus amigos no domingo pela manhã e 
não encontrando o corpo do seu mestre não desistiu e foi embora com os demais, ela decidiu 
ficar e por ter ficado experimentou o melhor. 

João 20.10-18  - Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do 
sepulcro, chorando.  Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois 



anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro 
aos pés. Eles lhe perguntaram: “Mulher, por que você está chorando?” “Levaram embora o 
meu Senhor”, respondeu ela, “e não sei onde o puseram”. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, 
em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: “Mulher, por que está chorando? Quem você está 
procurando?”  Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: “Se o senhor o levou embora, 
diga-me onde o colocou, e eu o levarei”. Jesus lhe disse: “Maria! ” Então, voltando-se para 
ele, Maria exclamou em aramaico: “Rabôni!”  (que significa “Mestre!”). Jesus disse: “Não me 
segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando 
para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês”. Maria Madalena foi e anunciou 
aos discípulos: “Eu vi o Senhor!”  E contou o que ele lhe dissera. 

Nesta dia Jesus se revela a nós e nos chama pelo nome, pois somo filho do Deus altíssimo, 
somos seu filho e nós somos seus filhos e nosso Pai nos ama, de tal forma que se entregou 
por nós e hoje ele reina e vive para sempre. 

Aplicando 

SEJA A MOTIVAÇÃO ENTRE EM AÇÃO: 

1. O que Deus quer mudar em nós? 
2. Quais as brechas eu devo reparar em minha vida? 
3. Quais são os hábitos de nossas vidas que precisa mos mudar? 

Oração 
 

Precisamos avançar para viver uma vida EXTRAORDINÁRIA : 

1. Discipular  
2. Mentorear 
3. Gerar discípulos de Cristo Jesus. 

#tanquecheio 
#sejamudança 
#sejaamotivação 
#eliminandoakriptonita 
#sejaaigrejadeCristoJesus 
#vivadeformaextraordinaria 

Pr. Nestor de Morais Junior  
Comunidade da Graça Arujá 04.11.18 

 
 

AGENDA – CGA - 2018 

IDE ENCONTRO COM A LIDERANÇA AS 20h. 

BATISMO CURSO DE BATISMO DIA 24/11 SÁBADO E 25/11 BATISMO.  

PROJETO PAPAI DO CÉU VAMOS ADOTAR CRIANÇAS E TORNAR O NATAL DELAS MARAVILHOSO. 
ENTREGA DAS SACOLINHAS SERÁ ATÉ 07 DEZEMBRO. 

 

 


