
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: PULO DO GATO. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Mil Graus (Renascer Praise) – Maranata (Ministério Avivah). 

 

TEMA: A JORNADA DA VIDA CRISTÃ 
 

 

TEXTO: “Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados 
irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso 

trabalho não é vão”. I Coríntios 15.57,58 
 
RESUMO DA MENSAGEM: Onde Deus entra, inevitavelmente, acontecerão transformações. É impossível uma 
pessoa ter um real e verdadeiro encontro com Jesus e não sofrer uma mudança positiva na sua vida. Essas 
mudanças ocorrem em nosso interior (Espírito e Alma) e no nosso exterior (Corpo e Comportamento). Através 
dessas mudanças nossos sonhos vão sendo mudados, e passamos a sonhar o SONHO DE DEUS para a nossa 
vida. Assim, você entra na Rota do Sucesso na jornada da vida cristã. Nessa caminhada de lutas e vitórias é 
preciso definir algumas questões. 1-) Em que direção devo ir? A primeira e muito importante questão é saber 
qual direção você precisa tomar, só assim, você seguirá em um propósito e não correrá o risco de andar em 
círculo. 2-) Aprenda a Sonhar – Os sonhos de Deus nos levam além das nossas expectativas, fazem nosso 
potencial de conquistar as coisas crescer e nos levam a um patamar de vitória na nossa jornada cristã. 3-) 
Aprenda com o Fracasso. O grande inimigo dos nossos sonhos de vida cristã se chama “fracasso do passado”. 
As pessoas acham que o fracasso é irreversível. Mas precisamos acreditar em milagres, pois servimos ao Deus 
do impossível. E até mesmo no fracasso Deus tem lições a nos ensinar. O que Deus me ensina através do 
fracasso? 1º) O Fracasso nos ensina uma lição para a vida. 2º) Fracassamos repetidas vezes até aprendermos a 
lição. 3º) Se não aprendemos da maneira fácil, teremos que aprender da maneira difícil. 4º) Sabemos que 
aprendemos uma lição com o fracasso, quando mudamos de atitudes. A Bíblia está cheia de histórias de 
homens e mulheres que enfrentaram o fracasso, mas, superaram e realizaram sonhos na sua vida. Você não é 
diferente. Jesus começou uma grande obra na sua vida – Deixe Ele expandi-la.  
 
PONHA EM DISCUSSÃO: 

• Você tem uma experiência pessoal para testemunhar do que Deus tem feito em sua vida? 

• Você tem sonhos? E tem lutado para que eles se tornem realidade? 

• Com certeza você já fracassou em algum momento da sua vida. Mas, você aprendeu com esse fracasso? 

 
 ORAÇÃO: Vamos orar, declarando que Deus realizará os Seus sonhos em nossa vida. 

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

 
FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL - Domingo, 11 de Novembro, às 9:15hs. Venha você e sua família!!! 

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 11 de Novembro. Com um único Culto às 19:00hs.  

• CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 08 de Novembro, às 19:30hs. Venha buscar o seu milagre! O ônibus sairá do Valverde 

às 19hs. 

 

“Reunião na marcenaria”. Conta-se que, numa marcenaria, houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião de 
ferramentas para acertar suas diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes o notificaram de que 
teria de renunciar. A causa? Fazia demasiado barulho. Além do mais, passava o tempo todo golpeando. O martelo 
reconheceu sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que este dava muitas voltas para 
conseguir falar algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera 
no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito. A lixa acatou, com a condição de que expulsassem o metro, 
que sempre media os outros segundo sua medida, como se fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou o marceneiro, 
juntou o material e iniciou seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente a rústica madeira se 
converteu em um fino móvel. Quando a marcenaria fechou, a assembleia reativou a discussão. Então, o serrote tomou a 
palavra e disse: “Senhores, ficou demonstrado que todos temos defeitos, mas o marceneiro trabalha com nossas 
dificuldades e com nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos, mas concentremo-nos em 
nossos pontos fortes”. A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial 
para limar e afinar as asperezas e o metro era preciso e exato. Sentiram-se, então, como uma equipe capaz de produzir 
móveis de qualidade.  

 


