
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: GOLPE DE VISTA. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO:  Cordeiro e Leão (Diante do Trono) – Uma Nova História (Fernandinho). 

 

TEMA: ANO NOVO, VIDA NOVA 

TEXTO: “Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz e 

não de mal, para vos dar o fim que desejais”.  (Jeremias 29.11) 

RESUMO DA MENSAGEM: Geralmente iniciamos o ano assim: Criamos expectativas de coisas 

melhores, realizar sonhos, melhorar a qualidade de vida e tantas outras coisas mais. O que muitas 

vezes não percebemos é que Deus tem pensamentos maiores e melhores a nosso respeito. Ele deseja 

nos abençoar e nos dar um futuro de excelência. Mas é necessário observar que há requisitos para ser 

abençoado. Existem princípios que não podem ser ignorados se você deseja viver algo novo de Deus. 

1) OBEDECER, POIS OBEDECER É MELHOR DO QUE SACRIFICAR - A benção de Deus depende 

exclusivamente da obediência (Deuteronômio 11.26). “Os céus sempre se abrem sobre a vida daqueles 

que são obedientes”. 2) PLANTAR SEMENTES QUE GEREM BONS FRUTOS – Não podemos esperar 

colher coisas boas se não estamos plantando isso. É a lei da semeadura, tudo que o homem plantar, 

certamente colherá (Gálatas 6.7). Não a como prever o amanhã, mas há como plantar o que se quer 

colher no futuro. 3) CONFIAR, PORQUE DEUS NOS SUPREENDARÁ - Precisamos confiar na bondade de 

Deus, porque ele faz coisas extraordinárias na vida daqueles que nEle confia (Efésios 3.20). Confiar 

significa deixar aos cuidados de Deus. Salmo 37.5 diz: “Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, 

e o mais ele fará”. Se você trilhar o caminho do OBEDECER, PLANTAR E CONFIAR, você experimentará 

a bondade de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe!  

PONHA EM DISCUSSÃO: 

 Você já planejou sua vida para 2019? O que você espera receber de Deus?   

 Quais sementes nós precisamos plantar para viver um ano melhor?  

 Você está disposto a confiar na bondade de Deus e entregar tudo aos cuidados dEle?  

ORAÇÃO: Ore profetizando o melhor de Deus sobre a sua vida neste ano de 2019. 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

 TADEL - Domingo, 13 de Janeiro, às 9:15hs. Venha participar! 

 CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 13 de Janeiro. Com um único Culto às 19:00hs. 

 KILO DO AMOR – Se você ainda não trouxe sua oferta de primícias, traga domingo para ajudar na Assistência 

Social. 

 CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 10 de Janeiro, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Campanha 

12 Chaves da Vitória. Venha buscar o seu milagre!!! 

 VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas, às 22:00hs. Para toda a igreja! No Monte do Estacionamento da Igreja. 

Se chover será no Templo. 

 

 O MENINO E O IMPERADOR - Um menino estava sentado junto ao portão que dava acesso à 
propriedade de seu pai, quando Napoleão se aproximou com seus homens e queria cruzar aquela 
propriedade, porém, o menino o impedia. Zangado, o Imperador gritou com ele: “Menino, eu sou 
Napoleão Bonaparte, o Imperador. Abra este portão! ”. Muito educado, o menino tirou o chapéu, e 
perguntou? “O senhor vai querer que eu desobedeça meu pai? Este portão está fechado, aqui ninguém 
passa, conforme meu pai determinou! ”. Napoleão virou-se para seus generais e disse: “Deem-me mil 
homens como este, e conquistarei o mundo todo”, e foi-se por outro caminho. “Importa antes 
obedecer a Deus que aos homens! ”  (Atos 5.29). 

 


