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] SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: NÓS MAIS FORTES. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Eu Vejo a Glória (Fernanda Brum) – Uma Coisa (Morada). 

 

TEMA: VOCÊ É A RESPOSTA PARA ESTA GERAÇÃO  

Onde estão os Elias desta geração? 
TEXTO: João 14:12 “Na Verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e 

as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai” 

I Reis 18:16-17 “Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lho anunciou; e foi Acabe encontrar-se com Elias. E 
sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel?” 

RESUMO DA MENSAGEM: Qual seria a sua reação se estivesse no lugar de Elias, quando foi confrontado pelo rei 

Acabe? É você o perturbador do Brasil? O número de evangélicos no Brasil cresceu 61% em 10 anos. Estima-se que 

em 2020 seremos a maioria no Brasil. Entretanto, se estamos crescendo tanto: Por que os demais números das 

estatísticas não estão melhorando? A Resposta é simples: Porque a Igreja tem crescido, mas sua influência no mundo 

não. Tem muitos cristãos, mas poucos “perturbadores” gritando bem alto, que só Jesus Cristo é a esperança para 

esse mundo. Precisamos, mais do que nunca, de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, assim como 

Elias, para produzir frutos de arrependimento nos lugares onde estão inseridos. UM ELIAS DESTA GERAÇÃO...1-) 

VIVE SUA IDENTIDADE DE FILHO DE DEUS – O nome Elias, trazia a identidade do Senhor: “Só o Senhor é Deus”. Se 

somos filhos de Deus, precisamos revelar nossa identidade. Nosso nome deve trazer menção ao nome do nosso Pai.  

Quando as pessoas nos olham devem ver nosso Pai. UM ELIAS DESTA GERAÇÃO... 2-) RECONHECE O SEU CHAMADO 

– Você tem um chamado, uma Missão! Leia João 15.16. É exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer em nossos 

dias! Nos levantar para produzir frutos, para produzirmos transformação. UM ELIAS DESTA GERAÇÃO... 3-) É UM 

AGENTE ATIVO NA TRANSFORMAÇÃO DO MUNDO – Somos filhos, chamados por Deus, e, quando não nos 

conformamos, transformaremos nosso ambiente. A transformação que o mundo precisa, está em você. O que você 

faz hoje deixa um legado para amanhã. E Quem não influencia, é influenciado. Levante-se, hoje mesmo, para 

influenciar, transformar o ambiente e o meio que você vive. Uma pequena ação de um “perturbador” transforma 

gerações. Que Deus vos abençoe!!! 

 PONHA EM DISCUSSÃO:  

 Quais atitudes como cristão devemos ter para que sejamos um “Elias da nossa Geração” ? 

 Como estamos sendo reconhecido na nossa geração? Temos vivido a identidade de filhos de Deus? 

ORAÇÃO: Vamos orar pedindo atitudes que influenciam na transformação da nossa Geração. 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

 TADEL - Domingo,14 de Julho, às 09:15hs. Venha Participar! 

 CULTO  CELEBRAÇÃO – Domingo, 14 de Julho. Com um único Culto às 19:00hs.  

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta, 11 de Julho, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Campanha 

Conquistando Impossíveis!  

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

 CURSO DAS ÁGUAS – Domingo, 14 de Julho , às 09:15hs. Lição: 04. 

 CONGRESSO ELEITAS – Dias 09 e 10 de Agosto. 1º Lote de Ingressos já estão disponíveis! Não Perca!!! 

 EBF (Escola Bíblica de Férias) – Dias 19 e 20 de Julho. No templo da Igreja das 14:00hs às 17:00hs. Para toda as 

Crianças de 3 a 10 Ano. Maiores informações procurar a Coordenação do Ministério Infantil. 

“O AÇÚCAR DA NOSSA VIDA” – Certo dia, um homem foi em uma escola falar de Deus. Chegando lá, perguntou se as 
crianças conheciam Deus. Elas responderam que sim. Insistiu com a pergunta e elas disseram: - Deus fez a terra, o mar... 
tudo. Não satisfeito com a resposta dos alunos, o homem foi mais longe: - Como vocês sabem que Deus existe, se nunca 
viram Deus? A sala ficou toda em silêncio, mas Pedro, um menino muito tímido, levantou as mãozinhas e disse: - A minha 
mãe me disse que Deus é como o açúcar. Eu não vejo o açúcar dentro do meu leite, mas se a minha mãe não colocar 
açúcar, eu não tomo o meu leite. MORAL: Não podemos ver Deus, mas podemos senti-lo, e sua presença em nossa vida 
faz toda a diferença! 
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