
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: FALAR PELAS COSTAS. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Mil Graus (Renascer Praise) – Hosana (Gabriela Rocha). 

 

TEMA: ATIVANDO CONQUISTAS 
 

TEXTO: “.... Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela já está surgindo! ”    Isaías 43:19a 
 

RESUMO DA MENSAGEM: Deus tem um tempo de grandes conquista para cada um de nós, precisamos ativar 

essas conquistas e confiar no que Deus tem reservado para os seus filhos. Acima de tudo, Nossa terra prometida 

não é um território físico. É uma realidade espiritual. Não é um terreno ou imóvel, mas um estado de mente e 

coração. Quais elementos precisamos aplicar para alcançar nossas conquistas? 1. APLIQUE FÉ NAS PROMESSAS 

RECEBIDAS - Pegue suas palavras proféticas e leve-as para a esfera do sobrenatural. Confesse em fé e vai 

acontecer.  2. SUBMETA-SE A DISCIPLINA DA PRÁTICA DO JEJUM E VOTOS - Existem conquistas que só serão 

realidade, quando você sair do plano natural e for para o sobrenatural. E o jejum é o caminho. O voto é o 

compromisso que pode desatar coisas extraordinárias. 3. REVISTA-SE DIARIAMENTE DA ARMADURA 

ESPIRITUAL – Efésios 6.11. A armadura espiritual protege você dos ataques e ciladas do inimigo que procuram 

minar suas conquistas. 4. ENTREGUE SEMPRE UMA ADORAÇÃO CONTAGIANTE – “A adoração extrema sempre 

parece ser extrema tolice para aqueles que se mantêm distantes. Algumas coisas somente podem ser 

entendidas do lado de dentro. Esse é o caso da adoração autêntica.” A adoração move os céus e atrai o poder 

para a terra. Deus está à procura desses verdadeiros adoradores. “...Paulo e Silas estavam orando e cantando 

hinos a Deus... (...) De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. 

Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram ” Atos 16:25,26. Utilize esses 

elementos e Deus abrirá portas de grandes conquistas para sua vida. Deus te abençoe! 

PONHA EM DISCUSSÃO:  

 Existe expectativa no seu coração de viver grandes conquista ainda esse ano?  

 Diariamente devemos lutar e proteger os nossos sonhos dos ataques do inimigo, você tem feito isso?  

 Você acredita que Deus está fazendo algo novo na sua vida?   

ORAÇÃO: Vamos orar pedindo força para conquistar o melhor de Deus para 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, 08 de Setembro, às 09:15hs. Venha Participar!  O ônibus sairá do Valverde às 08:20hs. 

 CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 08 de Setembro. Com um único Culto às 19:00hs. O ônibus sairá do Valverde às 18:20hs. 

 CULTO DA VITÓRIA –Quinta,05 de Setembro, às 19:30hs.O ônibus sairá do Valverde às 19hs.  Campanha Milagres do Céu.  

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

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

 

“A Janela do Vovô”. Uma menina debruçada na janela de sua casa chorava pela morte de seu animal de 
estimação. Com muita tristeza, observava o jardineiro enterrar o amigo de tantas brincadeiras. O avô que 
a observava aproximou-se, deu-lhe um abraço e chamou-lhe a atenção para outra realidade. Pegou-lhe 
pela mão e a conduziu para outra janela. Abriu as cortinas, mostrou-lhe um jardim florido e disse: “Está 
vendo aquele pé de rosas amarelas bem ali à frente? Lembra que você ajudou a plantá-lo? Era apenas um 
pequeno galho cheio de espinhos e hoje veja como está lindo”. A menina enxugou as lágrimas que ainda 
corriam e abriu um largo sorriso mostrando as abelhas que pousavam sobre as flores e as borboletas que 
faziam festa entre as rosas que enfeitavam o jardim. O avô, satisfeito por tê-la ajudado a superar aquele 
momento difícil disse: “A vida nos oferece sempre várias janelas. Quando a paisagem de uma delas nos 
causa tristeza sem que possamos alterar a situação, devemos nos voltar para outra janela e certamente 
nos depararemos com uma paisagem diferente”. 
 


