
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: DESCUBRA QUEM É. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Diante de Ti (Quatro Por Um) – Atrai o Meu Coração (Filhos do Homem). 

 

TEMA: LIBERE O SEU POTENCIAL 
    

TEXTO: “E disse Deus: Produza a terra, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo 
a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, ervas que davam 

semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua 
espécie. E viu Deus que isso era bom”. Gênesis 1.11,12. 

 

RESUMO DA MENSAGEM: Tudo o que foi criado por Deus, foi criado com um potencial. Em cada semente 
há uma árvore. Em cada ovelha, um rebanho. Mas, a maioria de nós não faz ideia de quanto talento e 
potencial possuímos. Nós somos uma semente que pode se tornar uma árvore. Por isso, precisamos 
compreender e usar eficazmente o potencial que Deus nos deu. 1- Deus criou todas as coisas com um 
potencial – Tudo o que nós produzimos de bom aqui na terra será transferido para o céu. Mas o talento 
que nós não usamos aqui, na Obra de Deus, vai para o cemitério. PONTENCIAL é uma habilidade não 
exercida, uma força não usada. É um poder adormecido. Potencial não é aquilo que nós já fizemos, mas o 
que nós ainda somos capazes de fazer. 2- Quando nos acomodamos com o sucesso que tivemos, o nosso 
sucesso se torna o nosso inimigo. Não podemos ficar satisfeitos com a nossa última realização. PODEMOS 
IR ALÉM. Para isso, não podemos deixar o NÃO POSSO interferir no POSSO. A Bíblia diz: “Disse lhe Jesus: 
Se tu podes! Tudo é possível ao que crê”. Mc 9.23. A nossa célula é como uma semente, se cuidarmos bem 
dela, se cuidarmos bem uns dos outros, o nosso potencial transformará isso em multiplicação. Outra 
questão é que a nossa célula é um lugar para descobrimos e trabalharmos os nossos talentos. Deus está 
falando para cada um de nós: Precisamos decidir hoje em que acreditar? Na nossa vitória, ou na nossa 
derrota? Podemos ou não podemos? Sem fé nunca sairemos do lugar!  
PONHA EM DISCUSSÃO: 

 Você acredita no seu potencial? Você acredita no chamado de Deus para a sua vida? 

 Como a célula tem sido um instrumento de Deus para desenvolver seu potencial? 

 Como estão as suas raízes em Deus? Profundas ou rasas? 

ORAÇÃO: Vamos orar para que possamos usar nosso potencial para a glória de Deus! 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 
 TADEL - Domingo, 14 de Abril, às 09:15hs. Venha Participar! 

 CULTO DE CELEBRAÇÃO E ENVIO DAS CASAS DE PAZ – Domingo, 14 de Abril. Com um único Culto às 19:00hs.  

 SE VOCÊ TEM OU QUER UMA CASA DE PAZ, PROCURE O SEU LÍDER DE CÉLULA! 

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta, 11 de Abril, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Início da Campanha: Eu Vou Dar 

a Volta Por Cima! Venha buscar a sua vitória! 

 DELICIOSO ALMOÇO – Domingo, 14 de Abril, a partir das 12hs. Ingressos com seu líder de célula! 

 VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas, às 22:00hs. Para toda a igreja! No Templo. 

 

O PASSARINHO E O VELHO CARVALHO. Certa vez um passarinho pousou num velho carvalho e, lá do alto, 
perguntou para a árvore: – Porque você é assim, tão retorcido? – Você me acha feio? Perguntou o carvalho. – 
Bem, não posso negar que já pousei em árvores mais bonitas… O que foi que houve com você?  – Sou assim 
todo retorcido por causa das inúmeras tempestades e catástrofes que já enfrentei na vida. Cada uma delas 
deixou uma marca em mim. – Pobrezinho, lastimou o passarinho. – Não, passarinho, não fique com pena de 
mim. Foi bom eu ter passado as provações que passei, pois, minhas raízes se aprofundaram e meu caule se 
fortaleceu. Hoje não é qualquer tempestade que me perturba. De repente, uma tempestade violenta se formou 
e bateu com ímpeto naquela região. Árvores foram arrancadas, galhos se despedaçaram, mas o velho carvalho 
aguentou tudo com a solidez do ferro. Depois da tempestade, o passarinho, que havia se protegido no carvalho, 
agradeceu: – Obrigado meu amigo, pela acolhida e pela proteção. Realmente, suas raízes são profundas e o seu 
caule é firme. Sorte minha e de muitos outros pequeninos como eu, que não teriam condições de vencer 
sozinhos uma tempestade como essa! 

 


