Retiro de Jovens
“Geração Restaurada ou

Restaurando uma geração?”

Rosh Jorge Rocha

• Ela é madura
• Sabe o que quer
• Tem projetos
• Tem princípios
• Tem valores

• Tem opinião pública
• Sabe ouvir

• Sabe de onde veio e onde quer chegar
• Estamos falando de uma geração, não de indivíduo

• Agora precisamos avaliar se estamos
restaurando uma geração!
• Não há geração restaurada se não há indivíduos
restaurados!!!!!

• Para o indivíduo ser restaurado é necessário ele
conhecer a si mesmo e encontrar um ponto de
equilíbrio.
• Ele precisa entender que é formado em treis
partes que se completam: espírito, alma e corpo.
“Que o D’us de Shalom os torne totalmente santos,
que seu espírito, alma e corpo sejam mantidos
íntegros e inculpáveis para a vinda de nosso
Senhor Yeshua, o Messias.’’ I Ts 5:23

• Corpo  é a parte que abriga o espírito e a alma.
Precisa ser cuidado, preservado, alimentado,
exercitado, etc.
• Alma (emoção)  Também precisa de cuidados,
boas amizades, relacionamentos saudáveis, etc.
(Ana Hickman)
• Espírito  o indivíduo restaurado sabe que é
pecador e que precisa nascer de novo para voltar
a relacionar com seu criador.
• Aquele que nasce de novo, restaura a alma e tem
qualidade de vida, consegue entender e buscar o
propósito de D’us para sua vida.

• A finalidade deste retiro é que você se prepare

fisicamente, emocionalmente, mas
principalmente espiritualmente.
• Qual é seu foco?
“Entretanto, busquem em primeiro lugar seu
Reino e sua justiça, e todas estas coisas também
lhe serão dadas”. Mt 6:33
• Você busca um ministério?

“Eis uma declaração na qual se pode confiar: se
alguém deseja ser líder congregacional, procura
uma tarefa nobre”. I Tm 3:1

• Você está disposto ou sente de D’us abrir mão
dos seus desejos, da vontade dos outros, para
fazer a vontade de D’us?
“Ordene estas coisas e ensine-as a eles. Não permita
que ninguém o despreze por ser jovem; entretanto em
vez disso, torne-se exemplo para os crentes em palavra,
comportamento, amor, confiança e pureza. Até que eu
chegue, dê atenção à leitura pública das Escrituras. Não
negligencie o dom que lhe foi dado mediante uma
profecia quando o corpo de anciãos lhe concedeu a
imposição de mãos. Preste atenção em si mesmo e no
ensino, permanecendo nele, porque desse modo você
libertará a si mesmo e a quem o ouvir”. I Tm 4:11-16

• Estamos nos dias que antecedem Shavuôt, se
este é seu desejo o momento é agora!
“Portanto, irmãos, não quero que permaneçam
ignorantes a respeito das coisas do Espírito. Vocês
sabem que, quando eram pagãos, não importava como
se sentiam, vocês eram induzidos ao erro pelos ídolos,
incapazes de falar... Existem tipos diferentes de dons,
mas o mesmo Espírito os concede. Há também formas
diversas de servir, mas o mesmo Senhor é servido.
Existem vários modos de atuar, mas o mesmo D’us os
faz ativos em todos. Além disso, a cada pessoa é
concedida uma manifestação particular do Espírito para
o bem comum”. I Co 12:1-7

