
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: QUE BICHO SOU EU? 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Tu És (Diante Trono) – Tua Graça Me Basta (Toque no Altar). 

 

TEMA: O DILEMA DO SUCESSO 

TEXTO: “Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus 

nos demarcou e que se estende até vós.” 2 Coríntios 10.13 

RESUMO DA MENSAGEM: Constantemente sofremos uma pressão por dentro e por fora em busca do sucesso. 

Mas a grande questão é qual o conceito de sucesso você tem? Para o mundo, sucesso é sinônimo de dinheiro; 

fama; poder; posição e bens; e nós vivemos assim, relacionando o sucesso a essas coisas. Mas no conceito 

bíblico, sucesso é cumprir com excelência um propósito de Deus aqui na terra. Muitas vezes nos sentimos 

perdidos, frustrados e até revoltados porque as coisas não dão certo. Mas será que estamos realmente 

caminhando em direção ao propósito de Deus para nossa vida? Para cada um de nós, Deus criou uma esfera de 

ação, de realizações. Alcança-la é o grande alvo da nossa vida. Mas existem alguns inimigos que impedem você 

de alcançar o sucesso: 1- Falta de conhecimento – Se você não conhece o propósito de Deus para sua vida, 

fatalmente irá viver de incertezas e comparações. 2- Pecado – No trajeto em direção ao sucesso, o grande 

inimigo do homem é o pecado. Desobedecer a Deus é um erro fatal para aquele que quer ser bem-sucedido. 3- 

Motivações erradas – Tudo passa pela motivação e Deus conhece o nosso coração. 4- Falta de vontade - Muitas 

vezes não alcançamos porque na verdade não queremos. Deus tem um plano na sua vida e esse plano te levará 

ao verdadeiro sucesso. Pare de seguir o conceito do mundo e pegar atalhos, vença esses inimigos do sucesso e 

busque a vontade de Deus, nela você encontrará satisfação plena para a sua vida. A vontade de Deus é boa, 

perfeita e agradável. “Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos 

serão acrescentadas.” (Mt 6.33). Deus te abençoe! 

PONHA EM DISCUSSÃO: 

• Qual o conceito de sucesso você tinha antes de ouvir esta mensagem? 

• Você já identificou qual o propósito de Deus para sua vida? 

• O que ainda falta para você viver plenamente o propósito de Deus?  

 
 

ORAÇÃO: Vamos orar pedindo que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa.  
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL - Domingo, 18 de Novembro, às 9:15hs. Venha você e sua família! Supervisores e Líderes não faltem as classes de treinamento. 

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 18 de Novembro. Com um único Culto às 19:00hs.  

• CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 15 de Novembro, às 19:30hs. Venha buscar o seu milagre! O ônibus sairá do Valverde às 19hs. 

 

A JANELA - Dois homens, ambos gravemente doentes, estavam no mesmo quarto de hospital. Um deles podia sentar-se 

na sua cama durante uma hora, todas as tardes. A sua cama estava junto da única janela do quarto. O outro homem tinha 

sua cama logo ao lado, porém, distante da janela. E os dois conversavam horas a fio. E todas as tardes, quando o homem 

da cama perto da janela se sentava, ele passava o tempo a descrever ao seu companheiro de quarto, todas as coisas que 

ele conseguia ver do lado de fora da janela. O homem da cama ao lado começou a viver à espera desses períodos de uma 

hora, em que o seu mundo era alargado e animado por toda a atividade e cor do mundo do lado de fora da janela. A 

janela dava para um parque com um lindo lago. Patos e cisnes chapinhavam na água enquanto as crianças brincavam com 

os seus barquinhos. Jovens namorados caminhavam de braços dados por entre as flores de todas as cores do arco-íris. 

Enquanto o homem, da cama perto da janela, descrevia isto tudo com extraordinário pormenor, o homem, no outro lado 

do quarto, fechava os seus olhos e imaginava a pitoresca cena. Dias e semanas passaram. Uma manhã, o homem perto 

da janela, faleceu calmamente enquanto dormia. Logo que lhe pareceu apropriado, o outro homem perguntou se podia 

colocado a sua cama perto da janela. A enfermeira disse logo que sim e fez a troca. Depois de se certificar de que o 

homem estava bem instalado, a enfermeira deixou o quarto. Lentamente, o homem ergueu-se apoiado no cotovelo, para 

contemplar o mundo lá fora. Fez um grande esforço e olhou para o lado de fora da janela... Que dava, afinal, para uma 

parede de tijolos! O homem perguntou à enfermeira o que teria feito com que o seu falecido companheiro de quarto, lhe 

tivesse descrito coisas tão maravilhosas do lado de fora da janela. A enfermeira respondeu que o homem era cego e nem 

se quer conseguia ver a parede. “A talvez ele quisesse apenas lhe dar coragem...”, finalizou ela.  

 


