
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: FORA DA RODA. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Meu Deus Não Está Morto (Fernandinho) – Vem Andar Comigo (Geane Morais). 

 

TEMA: COMPAIXÃO 
 

TEXTO: Leia (Mateus 18. 7-14) 

RESUMO DA MENSAGEM: Todo o capítulo 18, fala sobre a Igreja. Jesus está tratando de vários temas sobre a 

Igreja e suas ovelhas. E nos versículos 7 ao 14, Ele fala sobre: Tentação, Vigilância, Queda espiritual e Resgate 

do que caiu. 1- Cuidado com os escândalos (v.7) – Os escândalos são os pecados, erros que acontecem dentro 

da Igreja. Quando um cristão comete um pecado, todos que fazem parte do seu convívio sofrem. E quando um 

escândalo acontece, ocorre uma purificação no dentro da Igreja. Mas a correção é dura (Mt 18.7b). As pessoas 

ao redor, a própria Igreja, o pastor, sofrem com a queda de um irmão. Mas o que pecou, sofrerá no tempo de 

Deus, muito mais que os outros. 2- Vigie para que você não caia (v.8,9) – Jesus fala sobre as portas para 

tentação: mão (o que você toca), pé (o lugar onde você vai) e olho (o que você vê). Pode-se acrescentar ainda 

mais duas: mente (aquilo que você pensa) e boca (aquilo que você fala). É melhor você arrancar algo que faz 

parte de você, do que você sofrer por causa do pecado. No que diz respeito a tentação seja radical! 3- 

Compaixão para com os que caíram (v.10,11) – Não podemos desprezar os caídos. Jesus chama os desviados, 

de pequeninos, que simboliza pessoas imaturas na fé, que são vulneráveis. E eles precisam de ajuda, precisam 

do nosso socorro. 4- Uma Igreja cheia de compaixão vai atrás do perdido (v.12,13) – As 99 ovelhas não 

substituem o amor pela 100ª que se perdeu. Ela não está junto do rebanho, mas continua sendo ovelha. Não é 

fácil a busca, isto exige esforço, tempo, sacrifício, oração e muito amor. Mas isto provoca alegria em Deus. 

“Assim, também, não é vontade de nosso Pai, que está nos céus, que nenhum destes pequeninos se perca” Mt 

18.14. Deus te abençoe! 

 

PONHA EM DISCUSSÃO: 

 Temos que vigiar para não cair em tentação. Quais atitudes precisamos ter para não cair? 

 Você tem sido uma pessoa que exerce compaixão pelos perdidos? 

 O que podemos fazer para colocar a compaixão em ação? 

ORAÇÃO: Ore pedindo a Deus que nos dê compaixão pelos perdidos. 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 
 TADEL - Domingo, 17 de Março, às 9:15hs. Venha participar!!! 

 CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 17 de Março. Com um único Culto às 19:00hs.  

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta, 14 de Março, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Venha buscar o seu 

milagre!!! 

 VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas, às 22:00hs. Para toda a igreja! No Templo. 

 JEJUM PARA O PROJETO RESGATE – Início do jejum será dia 18/03. Serão 21 dias de jejum e oração pelos desviados. 

Participe deste projeto!!! 

 

Certa vez um crente dirigiu-se ao supermercado numa noite gelada, como acontece no inverno na outra América. Ao 
chegar, viu um garoto encostado à vitrine. Estava pouco agasalhado e tremia de frio. Sendo pai percebeu algo errado. 
Perguntou ao menino: "Que é que há, meu filho?" "Nada" respondeu. "Sei que há algo errado. Tenho dois filhos e sei 
muito bem quando eles estão perplexos. Conte-me o que há", replicou o Senhor. Com lábios trêmulos o garoto explicou 
que havia perdido a nota de cem cruzados que o pai lhe dera para fazer compras. Ao ser aconselhado para voltar para 
casa e explicar tudo ao pai, o menino, chorando, replicou: "Não, não posso. O senhor não conhece o meu pai. É um 
beberrão. Se eu voltar sem as compras, ele é capaz de me matar. Vou esperar que ele durma." Com isso, o crente encheu-
se de compaixão; levou o garoto para dentro do supermercado, comprou tudo que ele precisava e depois levou-o para 
onde morava. Ao sair do carro o garoto botou as bolsas no chão, pediu ao seu benfeitor que saísse do carro e, abraçando-
o fortemente, exclamou: "Que bom se o senhor fosse meu pai!" O homem que havia mostrado um pouco de compaixão 
deu o seguinte testemunho: "Depois que deixei esse garoto em casa, percorri as ruas, à procura de outros meninos que 
haviam perdido notas de cem cruzados!" A compaixão verdadeira sempre conduz à ação!  


