
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: DETETIVE. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Filho do Deus Vivo (Nivea Soares) – Atrai Meu Coração (Filhos do Homem). 

 

TEMA: PARA ONDE A CRUZ APONTA 

TEXTO: “Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos; e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de 

humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão 

de Deus, para que a seu tempo vos exalte; Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 

Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem 

possa tragar; ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no 

mundo.” (1 Pedro 5:5-9) 

RESUMO DA MENSAGEM: Pedro apresenta para nós, as atitudes que devemos ter em relação àqueles que 

estão em contato constante conosco. Quando olhamos para o texto, vemos que ele apresenta três personagens 

que todo cristão se relaciona: O ser humano, Deus e o diabo. A Bíblia nos ensina a maneira como devemos nos 

portar diante de cada um destes: 1- AOS HOMENS – “sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de 

humildade”. Quanto ao próximo (ser humano) Deus diz que nossa atitude deve ser de humildade, sujeitando-

vos, ou seja, colocando o amor ao próximo acima de nossas vontades, acima do nosso eu. (Leia: Mateus 5:43-

48). 2- A DEUS – Pedro diz que precisamos nos humilhar e ficar debaixo da potente mão de Deus (1Pe 5:6), isso 

fala do governo de Cristo em nossa vida. É Deus que precisa determinar as nossas decisões e precisamos 

aprender a obedecer o sim e o não de Deus. 3- AO DIABO – Quanto ao nosso inimigo, a exortação de Pedro é 

que devemos ser sóbrios e vigilantes. Seguindo o exemplo que Pr. Clovis deu na mensagem “fazer um 4”, ou 

seja, satanás nos derruba no nosso desequilíbrio emocional e espiritual. Cristãos equilibrados, são cristãos 

vencedores. E por fim, nossa vitória contra o diabo depende de nossa fé (1Pe 5:9) a Bíblia diz que devemos 

resistir, firmados na fé, todos os ataques de satanás. Por isso, eu desafio você nessa reunião a exercer a sua fé 

em Deus e orar com autoridade repreendendo todo ataque de satanás e declarando que a nossa vitória é certa 

pelo poder do Nome de Jesus. 

PONHA EM DISCUSSÃO: 

•  Como tem sido o seu relacionamento com o próximo? Você tem facilidade ou dificuldade em se 

sujeitar?  

• Você tem deixado Deus governar a sua vida?  

• Quais atitudes devemos ter para ser sóbrios e vigilantes?  

ORAÇÃO: Ore com autoridade repreendendo todo o ataque de satanás e declarando a vitória pelo Nome de Jesus. 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL - Domingo, 09 de Dezembro, às 9:15hs. NÃO HAVERÁ! Por causa do Encontro Casa do Oleiro. 

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 09 de Dezembro. Com um único Culto às 19:00hs.  

• CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 06 de Dezembro, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. 

• VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas, às 22:00hs. Para toda a igreja! No Monte do Estacionamento da Igreja. Se chover 

será no Templo. 

 

A PISCINA E A CRUZ - Conta-se que um excelente nadador tinha o costume de correr até a água e molhar somente 
o dedão do pé antes de qualquer mergulho. Alguém intrigado com aquele comportamento, lhe perguntou qual a 
razão daquele hábito. O nadador sorriu e respondeu: Há alguns anos, numa certa noite perdi o sono e fui à piscina 
para nadar um pouco. Não acendi a luz, pois a lua brilhava muito. Quando eu estava no trampolim, vi minha 
sombra numa parede à minha frente. Com os braços abertos, minha imagem formava uma magnífica cruz. Em vez 
de saltar, fiquei ali parado, contemplando aquela bela imagem. Nesse momento pensei na cruz de Cristo e em 
significado. Eu não era um cristão, mas quando criança aprendi que Jesus tinha morrido para nos salvar. Sentei-me 
no trampolim, enquanto aqueles ensinamentos vinham-me à mente. Não sei quanto tempo fiquei ali parado, mas, 
ao final, eu estava em paz com Deus. Desci do trampolim e resolvi apenas tomar um gostoso banho, quando, para 
meu assombro, descobri que haviam esvaziado a piscina naquela tarde. Naquela noite a cruz de Cristo salvou-me 
duas vezes: da morte física e da morte espiritual. Por isso molho o dedão do pé, antes de saltar. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1pe/5/5-9+

