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SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: OLHANDO PARA SI. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Diante de Ti (Quatro Por Um) – Te Adorar (Fernandinho). 

 

TEMA: O EXERCÍCIO DA FÉ E A CONQUISTA DE PROMESSAS 
 

TEXTO: Mas o justo viverá pela fé; E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. (Hebreus 10.38). 

 

RESUMO DA MENSAGEM: Tudo o que não é exercitado vai ficando atrofiado! E o nosso espírito também 

precisa ser exercitado constantemente. Quando você exercita o seu espírito você vai experimentar as 

promessas de Deus. As promessas de Deus não são apenas para a vida futura, para a eternidade, mas para 

hoje. Essas promessas são para todas as áreas de nossa vida: família, negócios, finanças, saúde, ministério, 

relacionamentos. 1- PRECISAMOS EXERCITAR OS NOSSOS OLHOS ESPIRITUAIS – Fé é enxergar, é a 

habilidade de enxergar no mundo espiritual. Você precisa enxergar com os olhos espirituais tudo o que 

Jesus já fez por você. E quando isso acontecer, aquela promessa será sua. 2- PRECISAMOS EXERCITAR OS 

NOSSOS LÁBIOS – Fé não é só ver, é também testemunho, é confessar. Portanto você precisa confessar o 

que você já viu. Quando você confessar, isto irá trazer a realidade do céu à existência presente. Então 

confesse, A FÉ É ATIVADA PELO FALAR. O fato de você não estar vendo algo, não quer dizer que esse algo 

não exista. 3- PRECISAMOS PERSEVERAR NAS PROMESSAS – Cremos quando enxergamos e confessamos 

pela fé. Mas, continuamos crendo até que as promessas se concretizem. Esse é o exercício da fé. As 

promessas de Deus estão acima de qualquer lei e são inabaláveis. O mundo pode ser abalado, mas o Reino 

de Deus e as suas promessas nunca serão abalados. Muitas pessoas não recebem a promessa porque se 

tornam negligentes e não perseveram. Quando você desiste, você nunca verá as promessas de Deus se 

tornarem realidade. VENCEDORES NUNCA DESISTEM E DESISTENTES NUNCA VENCEM. 

  

PONHA EM DISCUSSÃO: 

• Como está o nível da sua Fé? Baixo, médio ou alto? 

• Aprendemos que: o que não é exercitado vai ficando atrofiado. Você tem exercitado sua Fé?  

• Você está enxergando, confessando e perseverando nas promessas de Deus para sua vida? 

 
ORAÇÃO: Ore exercitando sua fé e crendo na realização das promessas de Deus na sua 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, 13 de Maio, às 9:15hs. Venha Participar! 

• TREINAMENTO DAS CASAS DE PAZ – Domingo, 13 de Maio, às 9:15hs. Com a 5ª lição. Você que é Semeador não pode faltar!  

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 13 de Maio. Às 18:00hs, Redes Azul e Vermelha. Às 20:00hs, Redes Verde e Amarela.   

• CURSO DAS ÁGUAS – Domingo, 13 de Maio, no TADEL. Estamos na Lição 8. A TURMA JÁ ESTÁ FECHADA! 

• REUNIÃO DOS VENCEDORES – Segunda, 14 de Maio, às 20:00hs. Venha receber uma palavra de vitória para sua vida 

profissional! 

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

Conta-se que num avião, durante um voo a aeronave passou por uma turbulência. Todos os passageiros 
ficaram apavorados enquanto um garoto viajava tranquilamente lendo a sua revistinha em quadrinhos. 
Uns oravam, outros se apertavam nas poltronas, mas o garoto parecia não se preocupar com nada. 
Quando um passageiro ao lado lhe falou: - A aeronave está balançando muito, e todos estão tensos, 
você não está com medo? O garoto respondeu: - Não senhor! Meu pai é o piloto! Quando você tem as 
promessas de Deus, pode tudo chocalhar ao seu lado. O mundo todo pode ser abalado, mas você ficará 
firme no Senhor, porque Ele é fiel e você estará seguro nas mãos do Pai. 
 

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


