
 

TEMA: A SEGURANÇA DOS JUSTOS 
TEXTO: “O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz; se cair, não 

ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já, agora, sou velho, porém 

jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mandigar o pão.” (Salmo 37.23-25) 

RESUMO DA MENSAGEM: Quem pode ser justo diante de Deus? NINGUÉM. Ser um homem 

justo, de acordo com a Bíblia, não é ter atos de justiça ou praticar o bem. Mas então, quem 

pode ser justo? Aqueles que por Jesus Cristo, são justificados pelo Seu Sangue. A segurança do 

justo não está no que podemos fazer, mas no que Deus fez por nós! E por isso Deus nos livra: 

1- ELE NOS LIVRA NAS TENTAÇÕES- Nos impedindo de pecar. Por meio dos alertas do Espírito 

Santo e por meio de bloqueios do próprio Deus (ex: quando Abigail impede Davi de matar 

Nabal). 2- ELE NOS LIVRA NAS TRIBULAÇÕES- Nos fortalecendo no meio da luta. 3- ELE NOS 

LIVRA POR CAUSA DA SUA FIDELIDADE- A fidelidade de Deus independe da minha fidelidade. 

Tudo que Ele prometeu se cumprirá, porque é fiel.  4- ELE NOS LIVRA PELA MISERICÓRDIA- Não 

recebemos o mal que merecemos. 5- ELE LIVRA O JUSTO PELA SUA GRAÇA- Recebemos o bem 

que não merecemos. Você recebe muito mais do que merece. 6- ELE LIVRA O JUSTO PELO SEU 

PODER- O Senhor revela o Seu Poder em nosso favor. “Ora, aquele que é poderoso para fazer 

tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder 

que em nós opera.” (Ef 3.20). Deus te abençoe! 

 
ORAÇÃO: Ore colocando a sua vida diante do Senhor, crendo que Nele você tem segurança. 

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

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 
 

• TADEL - Domingo, 16 de Setembro, às 9:15hs. COM O TEMA: ORAÇÃO. Não falte!!! 

• CURSO DAS ÁGUAS - Domingo, 16 de Setembro, às 9:15hs. lição 11. Turma fechada. 

• CURSO DE MEMBRESIA – Domingo, 16 de Setembro, às 9:15hs. Para todos aqueles que precisam ser recebidos 

como membros na Igreja. Aula 02. 

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 16 de Setembro. Com um único Culto às 19:00hs. 

• CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 13 de Setembro, às 19:30hs. Venha buscar o seu milagre! 

• CONGRESSO ELEITAS – Dias 05 e 06 de Outubro. Para todas as mulheres!!! INSCRIÇÕES ABERTAS!!! 

A ARANHA - Um homem que estava sendo perseguido numa mata por vários malfeitores que 
queriam assassiná-lo entrou correndo numa pequena fenda de montanha, sem saber que era 
um beco sem saída. Sem ter para onde ir, nem podendo voltar, escondeu-se atrás de um 
pequeno arbusto, agachou-se e clamou: – Óh, Deus, tenha misericórdia de mim. Coloca, Senhor, 
um anjo na entrada desta fenda. Um não, Senhor, dois… melhor pensando, uma dúzia. Somente 
um grande milagre poderá me salvar. Enquanto ouvia o aproximar-se do som dos pesados 
passos de seus perseguidores, reparou que uma aranha começou a tecer uma teia na entrada 
do lugar onde havia se escondido. Quando os malfeitores se aproximaram do local, uns deles 
disse para os demais: – Aí ele não entrou, tem teia de aranha… venha, vamos por ali – E se foram 
embora. “Não despreze as pequenas soluções”. 

 


