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SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: RÓTULOS DO MUNDO. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Hosana (Diante do Trono) – Alfa e Ômega (Marine Friesen). 

 

TEMA: TRIUNFANDO SOBRE OS OBSTÁCULOS 
 

TEXTO: “E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar 
a fragrância do seu conhecimento.” 2 Coríntios 2.14. 

RESUMO DA MENSAGEM: Triunfar significa: Obter triunfo, vitória, prevalecer. Isso significa que você terá que 
lutar, terá que se animar nas promessas de Deus. O problema não é sonhar. A grande questão é triunfar sobre 
os obstáculos dos sonhos. 1- TRIUNFAR SOBRE OS DESENCORAJADORES: O mundo está repleto de 
destruidores de sonhos. Muitas pessoas tiveram seus sonhos derrubados por ladrões de alegria. Por isso, não 
é porque não funcionou com você, que não irá funcionar com outros. Cuidado para você não ser desencorajado 
a tentar, por causa de uma frustração alheia. 2- TRIUNFAR SOBRE OS DESAPONTAMENTOS DO PASSADO: 
Algumas pessoas estão entorpecidas pelos desapontamentos e feridas do passado, estas lembranças ruins 
impedem o agir de Deus. Deus tem o melhor para nós, mas para isso acontecer é preciso termos uma visão que 
aponta para o futuro e não para o passado. 3- TRIUNFAR SOBRE O HÁBITO DE FICAR NA MÉDIA: Satanás tem 
paralisado muitas famílias, ministérios e sonhos, o diabo usa uma frase em nossa mente e boca: “Acho que 
assim está bom”. A mediocridade é uma questão pessoal, o diabo quer que você se conforme, se acomode. 4- 
TRIUNFAR SOBRE A INCREDULIDADE: Toda vez que tivermos algo a conquistar, biblicamente, teremos que 
superar obstáculos da nossa fé. Quando não acreditamos que Deus tem o melhor para nós, paramos de 
acreditar em nós mesmo. Por isso, toda pessoa sem fé é uma pessoa que não tem autoconfiança. Autoconfiança 
a luz da Bíblia é saber que você é Filho do Rei. Então vença a incredulidade. DEUS TE FEZ PARA TRIUNFAR! 

PONHA EM DISCUSSÃO: 

• Você tem lutado por seus sonhos?  

• Deus nos fez para excelência! Você tem se conformado a ficar na média? 

• O que você tem feito para triunfar sobre os obstáculos do seu sonho? 

ORAÇÃO: Ore colocando todos os seus sonhos diante do Senhor. Crendo que você irá triunfar para a glória de Deus. 

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

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL - Domingo, 03 de Junho, às 9:15hs. Vamos iniciar uma nova série de mensagem sobre Mordomia Cristã. Venha 

Participar! 

• CULTO DE SANTA CEIA DO SENHOR – Domingo, 03 de Junho. Com um único Culto às 19:00hs. 

• KILO DO AMOR – Traga 1 kg de alimento não perecível! Para ajudar na Assistência Social da Igreja.  

• CURSO DAS ÁGUAS – Domingo, 03 de Junho, no TADEL. Estamos na Lição 11. A TURMA JÁ ESTÁ FECHADA! 

• CURSO DE MEMBRESIA – Domingo, 03 de Junho, no TADEL. Última aula. 

• IMPACTO DE FOGO E GLÓRIA – Dias 08, 09 e 10 de Junho. ÚLTIMA SEMANA PARA INCRIÇÕES!!! 

•  

Existia uma grande montanha onde as águias tinham seus ninhos. Um dia, um tremor de terra fez com que um 
dos ovos de águia rolasse montanha abaixo. Ele rolou até parar no quintal de uma fazenda ao pé da montanha. 
As galinhas, como sempre muito responsáveis, decidiram cuidar do ovo e uma galinha mais velha ficou com a 
incumbência de chocá-lo e cuidar da educação da pequena ave. Após algumas semanas, o ovo se abriu e uma 
bela águia nasceu. Infelizmente, a pequena águia foi criada como uma galinha e passou a acreditar que era mais 
uma ave do galinheiro da fazenda. A águia amava seu lar e sua família, mas, intimamente, seu espírito sonhava 
com algo mais. Um dia, enquanto ciscava o chão à procura de insetos, a águia olhou para o céu e viu um grupo 
de poderosas águias voando muito alto. “OH”, a águia gritou, “como eu gostaria de voar como aquelas aves”. 
As galinhas riram e zombaram: “Você não pode voar como aquelas aves. Você é uma galinha, e galinhas não 
voam”. A águia continuou a mirar sua verdadeira família, sonhando que poderia estar lá em cima com aquelas 
belas aves. Mas toda vez que ela revelava seus sonhos, era lembrada que isto não era possível. Isto foi o que a 
águia aprendeu a acreditar. Com o passar do tempo, a águia parou de sonhar e continuou a viver sua vida de 
galinha. Finalmente, após muitos anos vivendo como galinha, a águia morreu. 

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


