
 

TEMA: VENÇA AS BARREIRAS QUE IMPEDEM O SEU PROGRESSO 
 

TEXTO: “Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e fossem adiante 
para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão”. Leia todo o texto - Mt 14.22-27. 

 

RESUMO DA MENSAGEM: É grande a ênfase dada às palavras sucesso e progresso hoje em dia. Na 
Bíblia entendemos que Deus quando deseja revelar algo novo e maior, Ele nos chama a um desafio. 
Por isso, alcançar as grandezas de Deus exige de nossa parte algumas atitudes. 1-) Obediência – A 
primeira dificuldade encontrada é esta: Só vence quem obedece. Os discípulos só virão o milagre no 
mar porque obedeceram e entraram no barco. Obedecer ao Senhor resulta em bênçãos e em vitórias 
para a nossa vida. 2-) Segurança – Outra barreira que impede nosso progresso e sucesso pessoal é 
porque temos que deixar a segurança da terra firme. Quando estamos em terreno conhecido é mais 
fácil. Mas se você quer experimentar o melhor de Deus você deve entrar no barco e atravessar para o 
outro lado. Não é fácil deixar o lado ao qual já acostumamos. Isso exige fé de nossa parte. 3-) Esforço 
– Todo processo de crescimento e progresso em nossa vida exige muito esforço. Deus nos ajuda nas 
dificuldades. Mas, o que destrava essa ação divina é justamente nossa disposição em fazer, em lutar 
em se esforçar. Se você quer alcançar o sucesso, você precisa superar a barreira do esforço. A Bíblia 
diz: “Esforça-te, e eu te ajudo”. 4-) Fortalecimento – Isso significa que precisamos nos superar. 
Superação é fazer mais do que a maioria está fazendo. Na maioria das vezes nós não fazemos tudo o 
que poderíamos fazer. Desistimos. Porque desistir é mais fácil do que perseverar. Mas, lembre-se, o 
nosso progresso em Deus depende de nossa perseverança. “Não temas, porque eu sou contigo; não te 
assombres, porque eu sou teu Deus: eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha mão de 
justiça”. Is. 41.10. 
 

ORAÇÃO: Ore com autoridade profetizando o progresso em 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, 20 de Janeiro, às 9:15hs. Venha participar! 

 CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 20 de Janeiro. Com um único Culto às 19:00hs. 

 CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 17 de Janeiro, 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. 

“O Lobo e o Cão”. Conta-se que, certa vez, no Alasca, um homem encontrou um filhote de lobo na margem de 
uma trilha. Compadecido, levou aquele filhote e o criou com seus cachorros. Aquele filhote de lobo cresceu 
junto com aqueles cães, mas existia algo que o incomodava. Durante a noite, ele se sentia irresistivelmente 
atraído para a floresta e, quando ouvia ao longe aqueles uivos, sentia um impulso irrefreável de uivar também. 
Ele se sentia parecido com os cães ao redor, mas, ao mesmo tempo, havia algo diferente nele. Um dia, uma 
matilha de lobos apareceu naquele lugar e, então, naquele momento, ele percebeu sua própria identidade. 
Aqueles lobos estavam como que o chamando para um novo tipo de vida, porém havia temores e hesitações. 
Mas, finalmente, ele atendeu ao clamor que estava dentro de si e seguiu a matilha de lobos, deixando os 
cachorros para sempre. O que pode levar um lobo a viver como um cão? Certamente, a proteção e comida 
sempre à mão são os fatores determinantes. Na floresta, ele precisa caçar e viver por si só sem garantias de 
uma vida como cão domesticado. O que impede o lobo de assumir a sua identidade é o medo da pressão. É 
muito mais cômodo ter alguém para cuidar de si. Qual o problema de um lobo se conformar em viver como 
cão? O único problema é que ele não está sendo aquilo que foi criado para ser. Ele está aquém de suas 
potencialidades, por isso nunca conseguirá se sentir plenamente realizado. Você foi criado para a grandeza. Há 
um clamor em você para realizar coisas. Você se sente atraído quando encontra outros que, como você, têm 
essa ânsia para avançar e conquistar. Responda à voz que tem sussurrado dentro de você. Você foi criado para 
a grandeza. Não se contente com nada menos que isso. 
 


