
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: BATENDO PALMAS. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: 1000 Graus (Renascer) – Maravilhado (Nívia Soares). 

 

TEMA: MEDO – O PODER LIMITADOR DE SATANÁS 

TEXTO: “E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu; 

por isso me escondi". Gênesis 3.10 

RESUMO DA MENSAGEM: Todo ser humano nasce sem medo. O medo é algo que adquirimos 

ao longo da vida e biblicamente não podemos vencê-lo em definitivo, mas podemos domina-

lo. O medo pode ser uma força destrutiva. Vamos ver o que o medo pode fazer na vida do 

crente: 1) O medo gera mais medo – Se não dominarmos os nossos medos eles vão crescer. 

Assim como o medo gera mais medo, coragem gera mais coragem. 2) O medo leva a falta de 

ação - Não podemos deixar que o medo nos paralise. 3) O medo nos enfraquece – O medo 

rouba as nossas forças e destrói a nossa fé. O pior perigo que enfrentamos é o perigo da dúvida. 

Mas como lidar com o medo?  1) Admita seus erros – Fale a verdade, a bíblia diz que a verdade 

liberta. Faça uma lista dos seus medos e ore ao Senhor. 2) Descubra a fonte dos seus medos – 

Descobrindo a origem do medo você poderá tratá-lo. 3) Perceba como os seus medos podem 

limitá-lo – O medo anula os sonhos e limita o futuro. Deus tem grandes coisas para realizar na 

sua vida, domine esse medo e tenha atitudes de mudanças. Deus te abençoe! 

 

PONHA EM DISCUSSÃO: 

• Como você tem lidado com o medo? Encarado ou recuado? 

• Você já deixou de viver algo que gostaria por causa do medo? 

• Qual medo você precisa vencer hoje?        

ORAÇÃO: Ore pedindo ao Espírito Santo que lhe ajude a vencer os seus medos. 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL - Domingo, 23 de Dezembro, às 9:15hs. Venha participar! 

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 23 de Dezembro. Com um único Culto às 19:00hs. Teremos uma cantata de 

Natal!  

• CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 20 de Dezembro, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Campanha 

12 Chaves da Vitória. Venha buscar o seu milagre!!! 

• VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas, às 22:00hs. Para toda a igreja! No Monte do Estacionamento da Igreja. 

Se chover será no Templo. 

Vários veteranos sentaram-se para conversar sobre seus dias no Velho Oeste, quando um deles disse:  
- Nunca me esquecerei da vez que matei um índio.  
- Você atirou nele? – perguntou outro veterano.  
- Não – disse o primeiro. 
- Matou-o lutando com uma faca? – perguntou o segundo homem.  
- Não, nada disso – respondeu o primeiro. – Eu o fiz correr até morrer.  
- Até onde você o perseguiu?  
- Eu não o persegui – disse o primeiro veterano. 
- Eu estava na frente.  


