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TEMA: NA FORÇA DE DEUS 
 

TEXTO: “Posso todas as coisas naquele que me fortalece”. Filipenses 4.13. 

RESUMO DA MENSAGEM: “Posso Tudo” nos fala de uma obra além da nossa força. Para 
que uma obra seja chamada de obra de Deus, ela precisa ser feita na força d’Ele. E 
somente precisamos da força d’Ele quando a obra que temos que fazer está além das 
nossas próprias forças. Muitos dizem: “Não posso liderar ou fazer qualquer outra coisa, 
porque isso está além da minha capacidade”. É justamente essa a obra de Deus em sua 
vida. Se você se acha capaz de liderar e fazer, você será tentado a fazer sem precisar 
dizer: “Tudo posso na força d’Ele, que me capacita”. Tais pessoas não são úteis para 
Deus, pois trazem para dentro da Casa de Deus a força humana. Não peça a Deus uma 
tarefa de acordo com a sua força, mas peça-lhe forças de acordo com a tarefa que Ele lhe 
designou. Se você começou a liderar, ou a batalhar por algo novo de Deus em sua vida, 
não desista, mesmo que ainda não tenha a força necessária. A força vem enquanto 
fazemos o trabalho. Esse é o tempo da fé. Seja um cristão vencedor! Levante a cabeça. 
Proclame diante do mundo espiritual que tudo aquilo que Deus tem plantado em seu 
coração virá à luz e todo desafio que Ele lhe tem feito será aceito. Ignore os limites de 
suas próprias habilidades e feche os olhos para as debilidades daqueles que caminham 
ao seu lado. Creia na frutificação. Declare ousadamente: “Tudo posso naquele que me 
fortalece”. 

ORAÇÃO: Ore na Unção do Espírito Santo, impondo as mãos sobre as pessoas, e profetize milagres. 

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

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 
 

• TADEL - Domingo, 20 de Maio, às 9:15hs. Venha Participar! 

• TREINAMENTO DAS CASAS DE PAZ – Domingo, 20 de Maio, às 9:15hs. Com a 6ª lição. Você que é Semeador não pode faltar!  

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 20 de Maio. Às 18:00hs, Redes Azul e Vermelha. Às 20:00hs, Redes Verde e Amarela.   

• CURSO DAS ÁGUAS – Domingo, 20 de Maio, no TADEL. Estamos na Lição 9. A TURMA JÁ ESTÁ FECHADA! 

• IMPACTO DE FOGO E GLÓRIA – Dias 08, 09 e 10 de Junho. AS INCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS!!! 

• O NOSSO JEJUM PELO IMPACTO COMEÇA NO DIA 21/05 E VAI ATÉ O DIA 03/06 (14 DIAS) 

“A Ilha dos Sentimentos” Era uma vez uma ilha onde moravam os sentimentos. Num dia de muita 
tempestade a ilha toda foi inundada e cada um procurou salvar-se como pode. O AMOR, no entanto, 
não se apressou, pois queria ficar um pouco mais com sua ilha tão querida. Mas a situação ficou feia e 
ele começou a se afogar. Ao ver a RIQUEZA passando em seu luxuoso iate, pediu ajuda: - Não posso 
levar você, não cabe. Meu barco está cheio de ouro e prata! Ao ver a VAIDADE passar, também pediu 
ajuda: - Não posso, você está sujo e vai sujar meu barquinho! Ao ver a TRISTEZA passar, também pediu 
ajuda: - Ah! AMOR, estou muito triste... prefiro ficar sozinha! A INDIFERENÇA nem sequer respondeu 
ao seu pedido de socorro. Foi então que passou um velhinho e o socorreu: - Sobe, AMOR, eu levo você.  
O AMOR ficou tão feliz e aliviado que até se esqueceu de perguntar o nome do seu benfeitor. Chegando 
ao alto de um morro, onde estavam os sentimentos que se haviam salvado, ele perguntou à 
SABEDORIA:  - Quem é aquele velhinho que me salvou? Ela respondeu: O TEMPO. Somente o TEMPO é 
capaz de dar valor a um grande AMOR. 

CLAMOR PELAS CASAS DE PAZ - Faça um clamor de oração com toda a célula pelas nossas Casas de Paz. 


