
H,JN O 

TEMA: A ORAÇÃO E A ADORAÇÃO DESATAM MILAGRES 

TEXTO: “Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os 

demais prisioneiros escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os 

alicerces da prisão; abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos”. 

At 16.25,26. 

RESUMO DA MENSAGEM: O pastor falou nesse domingo sobre a importância de orarmos e 

adorarmos a Deus nos momentos de lutas na nossa vida. Essa, sem dúvida, é a hora mais difícil 

para orar e adorar. Mas quando fazemos isso pela fé, desatamos os milagres de Deus em nossas 

vidas. 1- Ser obediente ao Senhor, nem sempre nos livrará de todos os males da vida. Deus é 

muito claro em sua Palavra, quando diz que Ele nos protegerá (LEIA Salmos 91.1-11). 

Entretanto, existem momentos que Deus permite situações de dor, pois deseja nos dar 

experiências e glorificar o seu nome. 2-) A Oração e a Adoração desatam milagres na nossa 

vida. Os apóstolos não tinham motivo, humanamente falando para adorar e orar. Entretanto, 

o faziam pela fé. E é exatamente essa atitude que gerou libertação na vida deles. Talvez essa 

seja a atitude que Deus está esperando de cada um de nós, hoje aqui. Adorar 

independentemente da situação. Pois como a Bíblia mostra – quando agimos assim, milagres 

acontecem. 

ORAÇÃO: Vamos orar pedindo ao Senhor para que possamos viver em oração e adoração, independente das situações. 

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

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL - Domingo, 12 de Agosto, às 9:15hs. Supervisores e Líderes não faltem as classes de treinamento! 

• CURSO DAS ÁGUAS - Domingo, 12 de Agosto, às 9:15hs. Lição 07. Turma Fechada. 

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 12 de Agosto. Com um único Culto às 19:00hs. 

• REUNIÃO DOS VENCEDORES – Segunda. 13 de Agosto, às 20:00hs. Venha Participar! 

• CONFERÊNCIA DE AVIVAMENTO NA VISÃO DO MDA - COM O PR. LUCIANO TINOCO – Dias 01 e 02 de Setembro. 

Inscrições Abertas! Valor: R$ 35,00. Faça já a sua inscrição!!! 

“NÃO” TAMBÉM É RESPOSTA. Emy era uma linda menina de 5 aninhos de idade. Sua família era cristã e eles 
iam todos os domingos à igreja e realizavam o culto doméstico. Ela era muito feliz, exceto por um desejo 
secreto: Emy queria ter olhos azuis claros, como sua mãe, seu pai e todos os seus irmãos. Um dia, na Escola 
Bíblica, ela aprendeu: “DEUS RESPONDE A TODAS AS ORAÇÕES!” Emy não via a hora de ir dormir, para antes se 
ajoelhar em sua cama e pedir a Deus olhos azuis. Ela teve fé. A fé pura e sincera de uma criança e, ao acordar, 
no dia seguinte, correu para o espelho e olhou em seus próprios olhos, que continuavam castanhos. Ficou muito 
decepcionada com Deus. Mas, superou isso. E cresceu. Anos depois, Emy enviada como missionária para 
“comprar crianças para Deus” (naquele fim de mundo, as crianças eram vendidas por suas famílias – que 
passavam fome – para serem sacrificadas num templo, e Emy as “comprava” para libertá-las desse fim trágico). 
Para poder entrar naqueles “templos” sem ser reconhecida (pois estrangeiros não eram bem vindos), ela 
precisou se disfarçar: passou pó de café na pele, cobriu os cabelos, vestiu-se como as mulheres do local e 
entrava livremente nos locais de venda de crianças, sem despertar suspeitas. Um dia, uma amiga missionária 
olhou para ela disfarçada e disse: – Puxa, Emy! Como você ficou bem caracterizada. Quase não te reconheci. 
Você já pensou como você faria para se disfarçar se tivesse olhos azuis como os de todos da sua família? Que 
Deus maravilhoso! Ele lhe deu olhos castanhos, pois sabia que isso seria essencial para a missão que um dia Ele 
iria lhe confiar. Emy olhou para as duas crianças que havia “comprado” naquele dia e, em seu íntimo, agradeceu 
a Deus por não haver atendido sua oração infantil. 

 


