Panorama do Ciclo da Renovação
Lucas 15, 11-32
Fase

Ato Espiritual

Gerado através…

“Lugar”
Espiritual

1

Revelação &
Acusação

Palavra de Deus, voz de
Deus, sonhos, visões, conversas, consciência

Sala de audiências
de Deus
Heb. 12

A bondade de Deus nos
leva ao arrependimento.
Conduzido pelo Espírito
Santo. Experimentar o poder do sangue de Jesus!

V. 17-18

2

Arrependimento

3

Perdâo

4

Reconciliaçao

5

Reparação/

V. 18- 21

V. 20b

V. 22a

Redenção
V. 22b

6

Restauração

7

Temor à Deus!
Novo relacionamento com o Pai

Como ofensor no ciclo da
restauração

Natureza de
Deus

Acusar o autor na presença de Deus. Trazer
à tona maldições hereditárias que vão até 3
ou 4 gerações passadas. Permita reações
emotivas. Destruir o muro do silêncio.

A autoacusação como autor, acontece no
arrependimento. Todo autor foi uma vítima
e como vitima tem que passar pelo ciclo
de renovação

Deus de Graça

Gólgota. Em frente
à cruz
Joao. 19

Toda vitima se torna um ofensor. Se arrepender pelos falsos motivos e pecados surgidos/
cometidos como vitima.
Sair do papel/lugar de vitima!

Tomar a responsabilidade como autor.
Reconhecer a culpa perante Deus. Ver o
&ULVWRFUXFL¿FDGR&RQIHVVDUDVFRQVHquências negativas e atos maldosos.

Deus de justiça

O Amor de Deus.
Compaixão de Deus.
Experimentar o poder do
perdão

Ressurreição
Joao. 20

Ato voluntário do perdão Receber o perdão
e se perdoar. Liberar perdão à todos autores.
Quebrar maldições e mentiras. Expulsar
demônios, que através do pecado poder/
direito tinha sobre você. Tomar posse da cura
corporal. Se encher do Espírito Santo.

Se desculpar com a vitima e ser perdoado. Cura de feridas interiores. Expulsar
demônios que estão por trás do pecado.
Tomar posse da cura corporal. Se encher
do Espírito Santo.

Deus de perdão

Anseio pela paz com Deus
e com o próximo. Anseio
pelo Renovo e por um relacionamento profundo..

Mesa de
Reconciliação
Tibérias
João 21

Guiado pelo Espírito Santo, convida o
ofensor para a “Mesa da Reconciliação” .Testemunhar o agir de Deus.Liberar o perdão e
DEHQoRDURRIHQVRU3UDWLFDUQRYDFRQ¿DQoD
no ofensor. Renovar o pacto com Deus e com
os envolvidos.

Convida a vítima para a “Mesa da Reconciliação. Testemunhar o agir de Deus.
Testemunhar a mudança através do agir
de Deus (Fase 1 e 2). . Renovar o pacto
com Deus e com o Seu povo.

Deus de pacto

Impulso do Espírito Santo.
Conhecer o poder de uma
vitória.

Vida no Espírito
Atos 2

Aceitar a ranovação do pensamento e
praticar um novo comportamento.Se desligar
de todo comportamento de vítima. Romper
com o padrão da carne. (desistir dos desejos
da carne). Fazer atos práticos em favor dos
envolvidos, da próxima geração ou um outro
grupo/pessoa que Deus mostrar.

Aceitar a ranovação do pensamento e
praticar um novo comportamento.
Fazer o bem à vítima. Vida no Espírito.
Fazer atos práticos em favor dos envolvidos, da próxima geração ou um outro
grupo/pessoa que Deus mostrar.

Pai da Luzes.
Doador de todos
dons e talentos.

Condução e unção de Deus

Casa do Pai
Atos 3,21, Apoc. 22

Assumir o chamado de Deus ou aceitá-lo
pela primeira vez. Restauração da honra.

Assumir o chamado de Deus ou aceita-lo
pela primeira vez. Restauração da honra.

Deus da
verdade

Presença maravilhosa de
Deus

Casa do Pai.
Festa

Se alegre em encontrar o Pai. Celebre.
Aprenda mais sobre o temor de Deus. Experimente milagres em Sua presença.

Se alegre em encontrar o Pai. Celebre.
Aprenda mais sobre o temor de Deus.
Experimente milagres em Sua presença.

Deus é amor

V. 23

V. 24-32
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Como vítima no ciclo de restauração

Instrução
O caminho começa com uma clara revelação de Deus. Reconhecemos onde
nos tornamos vítimas e onde agimos
como ofensor. Isso nos dá o direito de
acusar a pessoa envolvida na presença
de Deus. Todo pecado é primeiramente
contra Deus e depois contra você mesmo e ao próximo.(1). Depois da acusação o caminho nos leva à Cruz, onde
-HVXVPRUUHX&UXFL¿FDPRV-HVXVFRP
os nossos pecados. Responsabilizamos-nos e aceitamos a nossa culpa.
Também confessamos as consequências dos nossos pecados! Isso nos leva
à um arrependimento profundo perante
Deus e depois perante às pessoas envolvidas(2). O próximo passo nos leva
à um perdão real. No sangue de Jesus
temos perdão de todos os nossos pecados. Saímos do papel de vítimas e
intencionalmente aceitamos o perdão.
Então perdoamos a todos que pecaram
contra nós. O ofensor é liberto e pode
pedir perdão à vítima. Experimentamos
cura interior, expulsamos demônios e
experimentamos cura corporal (3). Do
perdão somos levados à reconciliação.
Somos reconciliados com Deus, com
a nossa história e com o próximo. Se
a outra pessoa ainda não está pronta para perdoar podemos avançar de
qualquer jeito!(4). Após a Reconciliação
vamos à Redenção. O velho modo de
agir é deixado para trás e praticamos o
novo. A vida sobrenatural com o Espírito Santo começa a ser experimentada
(5). Agora o caminho nos leva à Reabilitação/ restauração. Esse passo diz
respeito ao chamado pessoal e também à honra e apreciações perdidas.
O cominho sempre nos leva à casa do
Pa i(6). Diante de Deus temos agora
um novo temor um amor mais profundo
a Deus (7). O adoramos! Novas revelações nos conduzem ao ciclo.

Ciclo da Renovação
Lucas 15: 11-32
7. Novo temor à Deus
Celebração – Novo relacionamento com o pai
V.24 …e começaram a festejar o seu regresso.

6. Restauração
Restauração pública
V.23 Pai: “Tragam o novilho gordo e
matem-no. Vamos fazer uma festa
e alegrar-nos.

1. Revelação - Reconhecimento
V. 17 Ser empregado é melhor…
estou morrendo de fome

5. Reparação
Vivendo no Espírito
V.17 Prontidão em ser um
empregado do pai

2. Arrependimento
Também no lugar de outros
V. 18 ...eu pequei contra o céu e

4. Reconciliação
aceitar ou esperar
V.22 Traga o melhor:
Roupa = Identidade
Anel = Autoridade
Calçados = Enviar
2OXJDUGH¿OKRpUHVWDXUDGR
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3. Perdão
aceitar, liberar e se perdoar
- Cura interior e exterior
- Libertação de demônios
- Seja cheio do Espírito Santo

V. 20 Abraço e beijo do pai = Sinal do perdão do pai

