
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: MEDOS DE DESAFIOS. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Tua Força (Isadora Pompeo) – Ousado Amor (Isaias Saad). 

 

TEMA: COMO LIDAR COM AS PRESSÕES DO DIA A DIA? 

 

TEXTO: “Se te mostrares fraco no dia da angústia a tua força será pequena.” (Provérbios 24.10) 

 

RESUMO DA MENSAGEM: Hoje falaremos de como lidar com as pressões que vivemos todos os dias. A 
pressão tem dois propósitos principais: 1º Para mostrar quem somos e 2º Para nos amadurecer. Um 
exemplo natural disto é o carvão e o diamante. Vemos a combinação de três elementos importantes na 
construção do diamante:  1- Fogo (Calor) ➔ A alta temperatura limpa as impurezas. “Para que, uma vez 
confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, 
redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.” (I Pd 1.7). 2- Pressão ➔ Sem pressão não 
há transformação. “E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que 
a tribulação produz perseverança; e a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança.” (Rm 5.3). 
3- Tempo ➔  É um fator importante. “Há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu.” (Ec 3.1). 
Mas muitos de nós lidamos de maneira errada com as pressões. Maneiras erradas de lidar com a pressão: 
ABSORVER (guardar) e EXPLODIR. Mas, hoje descobriremos as maneiras corretas de lidar com as pressões 
da vida: 1-Cuidando do corpo- “Não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito Santo, 
habita em vós?” (1Co 6.19).  2- Através da oração - “Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, 
sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a 
paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.” 
(Fp 4. 6,7). 3- Vigiando nossas Palavras – “A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza 
desfruta do seu fruto.” (Pv 19.21). Deus te abençoe! 

 

PONHA EM DISCUSSÃO: 

• As pressões do dia a dia têm revelado a sua força ou a sua fraqueza? 

• Você consegue perceber nas pressões um processo de Deus para aperfeiçoar a sua vida? 

• Tendo em vista as maneiras erradas e corretas de lidar com as pressões, como você tem agido?  
 

ORAÇÃO: Ore pedindo a Deus crendo que Ele cuida você. Entregue toda a sua ansiedade e dificuldades para o Senhor. 

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

 
FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL - Domingo, 23 de Setembro, às 9:15hs. COM O TEMA: ORAÇÃO. Não falte!!! 

• CURSO DAS ÁGUAS - Domingo, 23 de Setembro, às 9:15hs. lição 12. Turma fechada. 

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 23 de Setembro. Com um único Culto às 19:00hs. 

• CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 20 de Setembro, às 19:30hs. Venha buscar o seu milagre! 

• CONGRESSO ELEITAS – Dias 05 e 06 de Outubro. Para todas as mulheres!!! INSCRIÇÕES ABERTAS!!! 

PREOCUPADOR PROFISSIONAL - Dois empresários estavam almoçando e conversando sobre o difícil 
momento econômico que o país estava vivendo quando um deles, o Eduardo, confessou: – Amigo, eu estou tão 
falido que tive que hipotecar até a minha casa. O outro, comovido, comentou: – Que coisa, cara, eu já passei 
por isso e imagino o seu sofrimento! Você deve estar super preocupado. Eduardo, no entanto, o surpreendeu. 
– Não, meu amigo, na verdade não estou nem aí. O outro, claro, ficou intrigado: – Como é que você consegue, 
cara, ficar tranquilo numa situação dessa? – Eu contratei um “Preocupador Profissional”, responde 
Eduardo, agora é ele quem se preocupa em meu lugar. – Mas que ideia fantástica, cara, exclamou o amigo, e 
quanto custa contratar um “Preocupador Profissional”? Eduardo, sem hesitar, informou o valor dos serviços 
deste profissional: – 150.000 ao ano. – 150.000? Uau… E onde é que você vai arrumar tanto dinheiro? Essa 
Eduardo respondeu rapidinho: – Eu não sei e nem quero saber; quem tem que se preocupar com isso é ele! 


