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TEMA: FECHADO PARA REFORMA 
 

TEXTO: “Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em 
seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: ‘Irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho’, se você 

mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e 
então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão”. Lucas 6.41,42 

 

RESUMO DA MENSAGEM: A primeira pessoa que temos que analisar somos nós mesmos. E lidar 
com gente difícil é complicado, principalmente quando a pessoa difícil é VOCÊ. O Evangelho nos 
ensina assumir responsabilidades. O que Jesus está colocando aqui, é que não devemos esperar 
por ninguém, nós é que devemos fazer. 1- A primeira pessoa que devo conhecer bem sou eu 
mesmo – Consciência própria: A natureza humana pecaminosa dotou as pessoas da capacidade de 
julgar todo o mundo, menos elas mesmas. Nossa tendência é a de se imaginar como uma vítima. 
Só que essa atitude é uma amostra clara que essa pessoa não vive no espírito, mas sim na carne. 
2- A primeira pessoa com quem devo me dar bem sou eu mesmo – Autoimagem: Essa 
autoimagem não está relacionada à vaidade, orgulho. Mas sim à valorização pessoal. Autoimagem 
é auto aceitação. Quem não se ama, não consegue ter um relacionamento saudável com Deus e 
nem com o próximo. 3- A primeira pessoa que me cria problemas sou eu mesma – Autocrítica: A 
autocrítica é o ato de reconhecer as qualidades e defeitos do próprio caráter, erros e acertos de 
suas ações. Às vezes, o maior impedimento para a ação de Deus na nossa vida somos nós mesmos. 
4- A primeira pessoa que preciso mudar sou eu mesmo – Desenvolvimento pessoal: Se você 
deseja melhorar sua vida: Não mude de casamento, não mude de emprego, não mude de célula, 
não mude de igreja – mude a si mesmo para melhorar. Muitas vezes procuramos fora de nós a 
origem de nossos problemas, quando na realidade muitos dos problemas vem de dentro de nós 
mesmos. 5- A primeira pessoa que pode fazer diferença sou eu – Responsabilidade: As grandes 
batalhas que travamos são contra nós mesmos. Se você quer melhorar o seu mundo, seus 
relacionamentos e sua vida mude sua maneira de pensar, mude sua mentalidade e comece a 
trabalhar em você. Deus te abençoe! 
 
ORAÇÃO: Vamos orar colocando as nossas vidas diante do Senhor, para que a mudança comece em nós! 
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 Junho, às 09:15hs. Venha Participar! 

 CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 23 de Junho. Com um único Culto às 19:00hs.  

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta, 20 de Junho, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Início da Campanha Conquistando 

Impossíveis!  

 VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas-feiras, a partir das 22:00hs. No Templo da Igreja. 

 CURSO DAS ÁGUAS – Inicio dia 23 de Junho. No horário do Tadel. 

 CONGRESSO ELEITAS – Dias 09 e 10 de Agosto. 1º Lote de Ingressos já estão disponíveis! Não Perca!!! 

No epitáfio na sepultura de um Bispo em Londres está escrito a seguinte reflexão: "Quando era 
jovem, livre, minha imaginação não tinha limites. Sonhei que mudava o mundo. Cresci, fiquei mais 
sábio e descobri que o mundo não mudaria. Por isso, de alguma forma, reduzi meus planos e decidi 
mudar só o meu país. No entanto, isso também parecia impossível. Conforme me aproximei do 
crepúsculo de meus dias, numa última e desesperada tentativa, pus-me a mudar apenas a minha 
família, as pessoas mais próximas de mim, mas - Ai de mim! - Não consegui. E agora, no meu leito 
de morte, finalmente percebi: Se tivesse começado a mudança apenas em mim, então meu exemplo 
mudaria a minha família. Essa, inspiraria e incentivaria a mudar meu país e - Quem sabe? - Talvez 
pudesse até mudar o mundo." 


