
 

TEMA: A FÉ QUE MOVE O SOBRENATURAL 
 

TEXTO: “Em seguida, ordenou: “Encham quatro jarras grandes com água e derramem a água 

sobre o holocausto e a lenha.” 1 Reis 18.33 
 

RESUMO DA MENSAGEM: Elias é uma referencia para nós, porque obedeceu, demonstrou 
ousadia e foi corajoso, mesmo com todas as circunstâncias. Algo que nos chama a atenção, é a 
fé que o profeta Elias tinha no poder sobrenatural de Deus. Ele deu ordem para que molhassem 
o holocausto e a lenha e em seguida ora para que desça fogo do céu e consuma o altar. Elias 
tinha ousadia e coragem, e isso turbinava a sua fé. Para mover o sobrenatural de Deus nas 
nossas vidas precisamos tomar algumas atitudes: 1. ELIMINE O QUE ROUBA SUA FÉ – Existem 
muitos ladrões de fé que se levantam para impedir você de alcançar coisas sobrenaturais. 
Exemplos: Circunstâncias e ansiedades: Não permita que circunstâncias e ansiedades tirem sua 
fé (1Pedro 5.7). Medo: Quando o medo tentar roubar a sua fé, lembre-se que Deus te diz “Não 
Temas”. Pessoas: Ande com pessoas que possam impulsionar a sua fé e não mata-la. Satanás: 
O objetivo dele é minar a sua fé para que você não receba nada de Deus (João 10.10). 2. CREIA 
QUE DEUS CONTINUA REALIZANDO IMPOSSÍVEIS HOJE – Deus não mudou, ele continua 
realizando coisas sobrenaturais na vida daqueles que creem. O Deus de Elias é o nosso Deus. 
“Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.” Hebreus 13.8. 3. EXERÇA SUA FÉ – Do que 
adianta crer, mas não exercer a fé? A Fé sem ação de nada vale. Elias encharcou o sacrifício com 
água exatamente porque queria mostrar sua convicção de que o fogo de Deus cairia de forma 
tão sobrenatural que não deixaria ninguém com dúvidas. Não adianta você ter ousadia, 
coragem, obediência se lhe falta fé, pois somente a fé leva à manifestação do sobrenatural. 
Deus te abençoe! 
 
ORAÇÃO: Vamos pedir ao Senhor o renovo da fé sobre nossas vidas!! 

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

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 
 TADEL - Domingo, 11 de Agosto, às 09:15hs. Venha Participar! O ônibus sairá do Valverde às 08:20hs. 

 CULTO CELEBRAÇÃO -Domingo, 11 de Agosto. Com um único Culto às 19:00hs. O ônibus sairá do Valverde às 18:20hs. 

 CULTO DA VITÓRIA – Excepcionalmente essa semana não haverá o Culto da Vitória!! 

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

 CURSO DAS ÁGUAS – Domingo, 11 de Agosto , às 09:15hs. Lição: 08. 

 CONGRESSO ELEITAS - Dias 09 e 10 de Agosto. Com Início na sexta-feira as 20:00hs. 

Conta-se que um homem esticou um cabo de aço sobre as Cataratas do Niágara, que ficam na 
divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Em seguida, atravessou andando sobre o cabo de 
aço. Foi e voltou. A multidão, extasiada, aplaudiu. Aproximando-se de uma senhora que estava 
no meio do povo, aquele homem perguntou: – A senhora acredita que eu consigo atravessar 
novamente? – É claro! – respondeu a mulher. – A senhora acredita que eu consigo atravessar 
levando um carrinho de mão? – Sim, eu acredito. – A senhora acredita que eu consigo atravessar 
levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro? – Tenho certeza que sim! – Então – disse 
o homem – a senhora poderia, por favor, ajudar-me neste número, entrando no carrinho? – De 
jeito nenhum! Ela acreditava, mas não confiava.  


