
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: OBSERVAÇÃO. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Hosana (Diante do Trono) – Vim Para Adorar-te (Adoração e Adoradores). 

 

TEMA: SUICÍDIO ESPIRITUAL 

TEXTO BÍBLICO: “Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros 

deuses; e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de 

Davi, seu pai.” 1 Reis 11.4 

RESUMO DA MENSAGEM: O suicídio é gerado por algumas coisas que acontecem na nossa 

vida. A cada 40 segundos uma pessoa tenta o suicídio. Mas, qual é o caminho que tomamos 

para o suicídio espiritual. Porque muitos são como Salomão? Começam bem, mas terminam 

mal? FORMAS DE SUICÍDIO: 1- Pare de ler a Bíblia e orar. A Bíblia e a Oração são alimentos 

espirituais. 2- Pare de adorar. Há um poder sobrenatural na verdadeira adoração. A adoração 

alegra o coração de Deus e nos aproxima Dele em intimidade. Há vitória para aquele que adora. 

3- Fique longe da Igreja. A igreja é um lugar onde Deus determinou para agir no povo. Quando 

não temos o hábito de estar nos cultos, na célula, nas reuniões de oração, isso nos trás uma 

vida de desnutrição espiritual. 4- Fique longe dos irmãos. Procure ajuda, grite por socorro. O 

diabo quer que você fique calado. 5- Desonre seus líderes. A unção que eu respeito é a unção 

que eu terei. 6- Faça da diversão sua prioridade. Trocar o culto por uma festa. Ter tempo para 

tudo, menos para o Reino de Deus. 7- Falta de perdão. Tanto em liberar o perdão como em 

pedir perdão. A falta de perdão gera prisões emocionais e espirituais. Deus te abençoe! 

PONHA EM DISCUSSÃO: 

• Você já se sentiu a beira de um suicídio espiritual?  

• Você está enfrentando algum destes sintomas? 

ORAÇÃO: Ore pedindo a Deus fortalecimento espiritual.  

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 Outubro. Líderes e Supervisores não faltem as classes de treinamento. 

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

• CAMPANHA DE MILAGRES –  Quinta, 11 de Outubro, às 19:30hs. Venha buscar o seu milagre! O ônibus 

sairá do Valverde às 19hs. 

QUADRO RASGADO - Houve um pintor de quadros que se esmerou num quadro em que 
representava a Última Ceia. Colocou o quadro em exposição e ficou por perto, a fim de observar 
as reações dos que por ali passassem. Ouviu opiniões assim: “Como está lindo aquele cálice!” 
“A toalha da mesa está perfeita!” Como todos diziam coisas desse tipo, ele rasgou o quadro e 
explicou: “Eu pintei esse quadro para que fosse admirada a pessoa de Cristo, mas estou vendo 
que os acessórios é que chamam a atenção”. É a pessoa de Jesus que deve ocupar sempre o 
primeiro plano, que deve merecer toda a atenção e louvor, quer no culto, no trabalho, nas 
reuniões… 


