
 

TEMA: CORAGEM PARA REALIZAR O EXTRAORDINÁRIO 
 

 

TEXTO: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu 

Deus, estará com você por onde você andar". Josué 1:9 
 

RESUMO DA MENSAGEM: Estamos sendo conduzidos nesta série de mensagens – VOCÊ É A RESPOSTA na empolgante 
história do profeta Elias. E essa semana estamos ministrando sobre a Coragem deste homem de Deus. Elias mostrou 
obediência ao seguir a orientação de reunir-se com Acabe, mostrou ousadia quando revidou o rei com palavras 
confrontadoras. Mas a coragem que Elias demonstrou no Monte Carmelo diante de todo o povo de Israel e dos falsos 
profetas foi extraordinária. Aquilo foi natural, foi uma coragem do Espírito Santo. Ler I Reis 18.19-27. Neste texto Elias 
confronta não apenas o Rei Acabe, mas também os falsos profetas e todo o povo. Veja uma pequena diferença entre 
ousadia e coragem. Ousadia tem mais a ver com as nossas palavras, enquanto a coragem tem mais a ver com nossas 
atitudes. Coragem está associada a agir. 1º) Para ter coragem para realizar o extraordinário: CREIA QUE DEUS TEM O 
MELHOR PARA SUA VIDA. Para podermos avançar em coragem você precisa CRER que Deus tem o melhor para sua vida. 
Às vezes é difícil ver o final do caminho, vemos situações complicadas e adversas e pensamos que Deus se esqueceu de 
nós. Mas você precisa lembrar que Deus te fez promessas. Lembrar de cada Palavra que Ele liberou sobre sua vida. (Ler 
Jeremias 29.11). 2º) Para ter coragem para realizar o extraordinário: VENÇA O ESPÍRITO DE MEDO. (Ler Josué 1.9) Quando 
a situação não é favorável, temos a tendência a sentir medo. É bom lembrar que existe o medo humano, sentimento 
gerado em nós de acordo com o nosso comportamento e meio que vivemos. Mas a Bíblia fala do espírito de medo. Uma 
força maligna que tenta nos bloquear, para impedir que a promessa de Deus se cumpra em nós. Você precisa vencer esse 
medo! Deus tem grandes e preciosas promessas para nossa vida, mas faz parte do pacote lutar e conquistar! Deus te 
chama a viver uma vida de coragem! Ao vencer o medo que te paralisa, você consegue avançar. Deus quer te dar grandes 
conquistas, mas a voz que você der atenção determinará os resultados. Se ouvir o espírito do medo, você vai parar. Mas, 
se ouvir o Espírito Santo, você vai avançar e conquistar! Deus te abençoe! 
 

PONHA EM DISCUSSÃO: 

 Você já identificou qual o propósito de Deus para sua vida?  

 Como temos vivido? Na ousadia (com as palavras) ou temos sido corajoso (agindo)? 

 O que podemos fazer para vencer o medo de nossas vidas? 

ORAÇÃO: Vamos pedir ao Senhor coragem do Espirito Santo para cumprir nosso chamado nesta geração! 

OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

 TADEL - Domingo, 04 de Agosto, às 09:15hs. Venha Participar! 

 CULTO DE SANTA CEIA – Domingo, 04 de Agosto. Com um único Culto às 19:00hs.  

 KILO DO AMOR – Traga 1 kg de alimento não perecível para ajudar na Assistência Social. 

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta, 01 de Agosto, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Campanha 

Conquistando Impossíveis!  

 VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas-feiras, a partir das 22:00hs. No Templo da Igreja. 

 CURSO DAS ÁGUAS – Domingo, 04 de Agosto , às 09:15hs. Lição: 07. 

 CONGRESSO ELEITAS - Dias 09 e 10 de Agosto. O 2º Lote de Ingressos já estão disponíveis até dia 04 de Agosto. 

Não Perca! 

A DERROTA DO MONTE EVEREST - Edmund Hillary foi o primeiro homem a subir o Everest, a montanha mais 
alta do mundo. Ele e o guia sherpa Tenzing Norgay atingiram os 8850 metros do cume em 29 de maio de 
1953.Seu feito coincidiu com a coroação da Rainha Elizabeth, a quem dedicou a conquista, e de quem recebeu 
o título de “Sir”. Um ano antes, Hillary já havia tentado a escalada, e fracassara por completo. Mesmo assim, 
os ingleses reconheceram seu esforço, e o convidaram a falar para uma numerosa plateia. Hillary começou a 
descrever suas dificuldades, e, apesar dos aplausos, dizia sentir-se frustrado e incapaz. Em dado momento, 
porém, largou o microfone, aproximou-se da enorme gravura que ilustrava seu percurso, e gritou: – Monte 
Everest, você me venceu esta primeira vez. Mas eu irei vencê-lo no próximo ano, por uma razão muito simples: 
você já chegou ao máximo de sua altura, enquanto eu ainda estou crescendo! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/js/1/9+

