
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: SAL DA TERRA. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Mil Graus (Renascer Praise) – Lugar Secreto (Gabriela Rocha). 

 

TEMA: O MELHOR MOMENTO É ESSE! 
 

TEXTO: “Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama 
"hoje", de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser 

participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. 
Por isso é que se diz: "Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião". Hb 

3:13-15 
 

 

RESUMO DA MENSAGEM: Se você precisa de alguma mudança na tua vida o momento é AGORA. O mundo a 

nossa volta está em constante mudança e se quisermos acompanhar esse processo precisamos sair da 
zona de conforto. O problema é que muitas vezes não reconhecemos que precisamos de mudança e 
por isso Deus permite os “desconfortos da vida” para nos levar a mudar. Se queremos conquistar algo 
em nossa vida, precisamos primeiramente reconhecer que PRECISAMOS DE MUDANÇA e depois SABER 
O QUE MUDAR E COMO MUDAR. E para alcançarmos a mudança necessária, precisamos passar por 
etapas: 1) O PROCESSO – Para tudo tem um processo. Desde que nascemos passamos por processos 
em nossa vida. O que precisamos fazer é estar abertos às exigências que surgirão nesse processo. Não 
endureça o coração! 2) PROCURE ESTAR BEM COM DEUS – Antes de qualquer coisa desenvolva um 
relacionamento com Deus. Tudo em nossa vida deve começar em Deus. Busque intimidade com Deus 
e Ele te mostrará o seu propósito. 3) DEDIQUE-SE A APRENDER – Nunca é tarde para aprender. Se 
aperfeiçoe nas áreas que você é responsável. “A arte de saber fazer é o passaporte para chegar aonde 
você quer”. 4) SELECIONE SEUS RELACIONAMENTOS – Outro segredo para avançarmos é saber 
escolher bem nossos relacionamentos. Não ande com pessoas que tiram seu foco (Ex. Sansão e Dalila), 
firme relacionamentos que vão te impulsionar ao crescimento. 5) ESFORÇO: SUPERAÇÃO TOTAL – Para 
tudo na vida precisamos de esforço e dedicação. Nem sempre esse caminho será prazeroso. Às vezes 
exigirão lágrimas (Sl 126:5,6), mas valerá a pena! 6) EXISTÊNCIA E MOMENTO – Cuidado com os 
prazeres momentos. Cuidados com as distrações. Não perca o foco! “Na receita do sucesso tudo é bem 
simples, primeiro me dedico, depois me divirto”. 2019, O ANO DA RESTITUIÇÃO. A MUDANÇA JÁ 
COMEÇOU E NÃO TEM MAIS VOLTA! Deus te abençoe! 
 
ORAÇÃO: Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude nesse processo de mudança. 
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 Fevereiro, às 9:15hs. Venha participar! 

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

 CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 14 de Fevereiro, 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 Templo. 

“Amigo da Onça” Uma história sobre medo e pessimismo. Dois amigos foram caçar, mas um deles era 
muito medroso e pessimista. Lá pelas tantas, estando os dois amoitados, na tocaia de algum bicho, o 
medroso perguntou ao outro: - E se aparecesse uma onça aqui, agora, o que você faria? – Ué... 
respondeu o amigo corajoso, eu mirava a espingarda e metia chumbo nela. – E se, por acaso, o tiro 
falhasse, o que você faria? – Eu puxava do facão e enfrentava ela! – E se, por acaso, o cabo do facão 
quebrasse, o que você faria? – Bom, meu amigo, aí nesse caso só restaria correr e subir numa árvore 
bem alta. Ao que o medroso perguntou: - E se, por acaso, não tivesse nenhuma árvore bem alta por 
perto, o que você faria? – Espera lá, esbravejou ele, já meio assustado, você é meu amigo ou é amigo 
da onça? 


