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SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: TEXTO ENIGMÁTICO. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Toda Sorte de Bênçãos (Toque no Altar) – Canção do Apocalipse (Diante do Trono). 

 

TEMA: VIGIAI, JESUS ESTÁ VOLTANDO! 
Ler Mateus 24.36-39 

RESUMO DA MENSAGEM: A segunda vinda de Cristo será precedida por grandes distúrbios naturais e sociais. 
Tudo aquilo que é firme e sólido no universo estará abalado. Temos visto vários sinais se cumprindo na 
natureza, na política, na própria sociedade corrompida pelo pecado. Mas, Jesus adverte a Igreja sobre um sinal 
que mostraria aqueles que de fato estão preparados, e os que não estão, ou seja, o afastamento de Deus. Hoje 
em dia, existem muitas pessoas que dizem ser cristãs, mas que não possuem nada de Cristo, e ainda ensinam 
outras pessoas a afastarem-se do verdadeiro caminho. Porém, a Igreja de Cristo, que é a Sua Noiva, deve estar 
preparada para se encontrar com Cristo nos ares. E para isto, precisamos ter algumas características: 1) Viver 
uma vida exemplar – a melhor forma de mostrar Jesus para as pessoas é através do seu exemplo; 2) Ter 
domínio próprio – é ser controlado pelo Espírito Santo, não se deixando levar pelo temperamento explosivo; 
3) Transparência – ninguém pode esconder de Deus o que realmente é. Precisamos ser aquilo que falamos que 
somos: seguidores de Cristo; 4) Humildade – “quando uma pessoa não é humilde, ela põe a culpa de sua 
incapacidade em tudo e todos. Os sábios reconhecem seus erros, e buscam em Deus corrigi-los” (Billy Graham); 
5) Perdoar – nenhum homem natural consegue perdoar, mas aquele que é cheio de Deus, perdoa; 6) 
Desenvolver o seu talento – Deus nos colocou na Terra com o propósito de fazer a Sua obra, e seremos 
cobrados por aquilo que deixamos de fazer. A nossa luz deve brilhar diante dos homens para que eles vejam as 
nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus.  Jesus está voltando! E Ele nos pergunta: “Louco! 
esta noite te pedirão a tua alma; e o que tens preparado, para quem será?” Lucas 12.20  

 

ORAÇÃO: Ore com sinceridade e peça o renovo de Deus para a sua vida. 

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

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• VIGILHÃO – Sexta, 06 de Julho, às 20:30 no Acampamento da Igreja 

• FORMATURA – Seminário Teológico, Sábado 07 de Julho, às 19:30, no Templo da Igreja. 

• TADEL - Domingo, 08 de Julho, às 9:15hs. Supervisores e Líderes não faltem as classes de treinamento! 

• CURSO DAS ÁGUAS - Domingo, 08 de Julho, às 9:15hs. Lição 02.  

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 08 de Junho. Com um único Culto às 19:00hs. 

• REUNIÃO DOS VENCEDORES – Segunda. 09 de Julho, às 20hs. Participe! 

• SEMINÁRIO TEOLÓGICO – Matriculas Abertas para uma nova turma! Informações: 2224-1659.  

COMO CONSERTAR O MUNDO – Um cientista muito preocupado com os problemas do mundo passava dias em 
seu laboratório, tentando encontrar meios de minorá-los. Certo dia, seu filho de 7 anos, decidido a ajudá-lo, 
invadiu seu santuário. O cientista, nervoso pela interrupção, tentou fazer o filho brincar em outro lugar. Vendo  

que seria impossível removê-lo, procurou algo que pudesse distrair a criança. De repente, deparou-se com um mapa do 
mundo. Estava ali o que procurava. Recortou o mapa em vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, entregou 
ao filho dizendo: - “Você gosta de quebra-cabeça? Então vou lhe dar o mundo para consertar. Aqui está ele, todo 
quebrado. Veja se consegue consertá-lo bem direitinho. Mas faça tudo sozinho”. Pelos cálculos, a criança levaria dias para 
recompor o mapa. Mas, passadas algumas horas, ouviu o filho chamando-o calmamente. A princípio, o pai não deu crédito 
às palavras do filho. Seria impossível, na sua idade, conseguir recompor um mapa que jamais havia visto. Relutante, o 
cientista levantou os olhos de suas anotações, certo de que veria um trabalho digno de uma criança. Mas, para sua 
enorme surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria 
possível? Como o menino havia sido capaz? “Você não sabia como era o mapa mundi, meu filho. Como conseguiu? “Pai, 
eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a 
figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei 
do homem, virei os recortes e comecei a consertar o homem que eu sabia como era. Quando consegui consertar o 
homem, virei a folha e vi que havia consertado o mundo”.  

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/24/36-39

