
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: DINÂMICA SOBRE FÉ. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Galileu (Fernandinho) – Atrai Meu Coração (Filhos do Homem). 

 

TEMA: A VONTADE DE DEUS 

TEXTO: “Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como 

sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, 

mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, 

agradável e perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12.1,2) 

RESUMO DA MENSAGEM: Nunca compreenderemos totalmente a vontade de Deus, mas podemos aprender 

algumas características da Sua vontade: 1- A VONTADE DE DEUS É INFALÍVEL. Vemos no exemplo de José e o 

seu sonho, que a vontade de Deus sempre se cumpre. 2- A VONTADE DE DEUS É PROPÓSITO E NÃO 

ADAPTAÇÃO. A vontade de Deus não é uma adaptação nas nossas vidas, mas ela é o propósito pela qual 

vivemos. 3- NEM SEMPRE A VONTADE DE DEUS É PLENAMENTE ENTENDIDA. Deus não explica a rota. Ele não 

explicou a José como seria o seu treinamento até chegar ao posto de Primeiro Ministro do Egito. José foi traído, 

humilhado, injustiçado, escravizado e preso. 4- A VONTADE DE DEUS NUNCA VAI CONTRA A SUA PALAVRA. A 

Sua vontade confirma a Sua Palavra, Deus não pode legislar contra si mesmo. Se a Palavra de Deus diz que não 

pode e você faz, você não está de acordo com a vontade Dele. 5- A VONTADE DE DEUS NÃO TE LEVA A PECAR. 

Ela te afasta do pecado. 6- A VONTADE DE DEUS NÃO TE LEVA A QUEBRAR ALIANÇAS QUE DEUS SELOU. O 

nosso Deus é um Deus de alianças. Pode ser aliança com a sua Igreja, Célula e Discipulado. Davi não matou Saul, 

pois sabia que havia sobre ele um selo divino. 7- A VONTADE DE DEUS É VIVIDA POR MEIO DA INTELIGÊNCIA 

ESPIRITUAL. É por meio da inteligência espiritual que temos a capacidade de discernir o propósito de Deus. 8- 

A VONTADE DE DEUS VAI SE CUMPRINDO POR MEIO DO AMADURECIMENTO. Quanto mais amadurecemos, 

mais entendemos a vontade de Deus para nossas vidas. A vontade de Deus para você sempre será boa, 

agradável e perfeita. Deus te abençoe!  

PONHA EM DISCUSSÃO: 

• Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? 

• O que tem prevalecido? A sua vontade ou a vontade de Deus? 

• Quais são os maiores desafios para se viver a vontade de Deus? 

ORAÇÃO: Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a viver a Sua vontade. 

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

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL E CURSO DAS ÁGUAS - Domingo, 02 de Setembro, NÃO HAVERÁ! 

• CULTO DE SANTA CEIA DO SENHOR – Domingo, 02 de Setembro. Com um único Culto às 19:00hs. 

• KILO DO AMOR – Traga 1kg de alimento não perecível para a assistência social da Igreja. 

• CULTO ROSA – Quarta, 05 de Setembro. Para todas as mulheres!!! Venha Participar! 

• CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 06 de Agosto, às 19:30hs. Venha buscar o seu milagre! 

• CONFERÊNCIA DE AVIVAMENTO - COM O PR. LUCIANO TINOCO – Dias 01 e 02 de Setembro. Início: Sábado às 19:30hs. 

Ainda Temos Vagas!!! Procure o seu líder de Célula. 

Conta-se que um homem esticou um cabo de aço sobre as Cataratas do Niágara, que ficam na divisa 
entre o Canadá e os Estados Unidos. Em seguida, atravessou andando sobre o cabo de aço. Foi e voltou. 
A multidão, extasiada, aplaudiu. Aproximando-se de uma senhora que estava no meio do povo, aquele 
homem perguntou: – A senhora acredita que eu consigo atravessar novamente? – É claro! – respondeu 
a mulher. – A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? – Sim, eu 
acredito. – A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão com uma pessoa 
dentro? – Tenho certeza que sim! – Então – disse o homem – a senhora poderia, por favor, ajudar-me 
neste número, entrando no carrinho? – De jeito nenhum! Ela acreditava, mas não confiava.  

 


