
 

TEMA: LIÇÕES QUE APRENDEMOS COM O BAMBU CHINÊS 
    

TEXTO: “Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não 
receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde; e no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de 

dar fruto.” (Jeremias 12.2) 
 

RESUMO DA MENSAGEM: Hoje vamos aprender algumas lições com o Bambu Chinês. Depois de plantada 
a semente deste incrível arbusto, não se vê nada por aproximadamente 5 anos. Todo o crescimento é 
subterrâneo, invisível a olho nu, mas; uma maciça e fibrosa estrutura de raiz, que se estende vertical e 
horizontalmente pela terra está sendo construída. Então, no final do 5º ano o bambu chinês cresce até 
atingir a altura de 25 metros. O bambu apesar da sua simplicidade, é uma das plantas mais resistentes que 
existem. É tão durável quanto o concreto e a sua tração é comparada ao aço. Mas ele também é capaz de 
nos passar verdadeiras lições. 1- Se curva, mas não quebra- Mesmo estando fortemente enraizado, o 
bambu se deixa levar pelo movimento do vento, nos mostrando que mesmo com sua fundação sólida, ele 
é leve e flexível. Umas das principais lições do bambu é em relação à humildade. Precisamos ser como o 
bambu. Flexível, maleável e humilde. Através da adversidade Deus trabalha na nossa vida. 2- A fragilidade 
é somente aparente- É surpreendente notar como o bambu suporta bravamente invernos e verões e como 
ainda conseguem se manter em pé, mesmo após um tufão devastador. Isso ocorre graças às suas raízes 
profundas. E depois que ele cresce é muito difícil arrancá-lo do chão, pois o que ele tem para cima, ele tem 
para baixo. Portanto, por mais que você se sinta fragilizado, desanimado e para baixo, não deixe de 
acreditar na força que existe dentro de você. 3- Vive sempre em comunidade- Os bambus estão sempre 
unidos uns aos outros. Ninguém pode ser feliz sozinho. Precisamos uns dos outros para permanecermos 
de pé. Quando as nossas forças se unem, fica bem mais fácil atravessar os obstáculos e adversidades. 4- 
Cresce sempre para o alto- O bambu é uma das plantas que mais crescem no mundo, e o melhor, só 
crescem para o alto (o foco dele é para o alto, para cima). Pense que assim como o bambu, você também 
tem um potencial incrível para crescer. Devemos sempre olhar para o alto. Colocar nosso foco em Deus. 
Pensar nas coisas do alto, do céu. Deus te abençoe! 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

ORAÇÃO: Ore e coloque em prática todas essas lições que aprendemos hoje! 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 
 TADEL - Domingo, 05 de Maio, às 09:15hs. Venha Participar! 

 CULTO DE SANTA CEIA DO SENHOR – Domingo, 05 de Maio. Com um único Culto às 19:00hs.  

 KILO DO AMOR – Não se esqueça de tragar 1 kg de alimento não perecível, para a Assistência Social. 

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta, 02 de Abril, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Início da Campanha: Eu Vou Dar 

a Volta Por Cima! Venha buscar a sua vitória! 

 VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas, às 22:00hs. Para toda a igreja! No Templo. 

 CONGRESSO DA FAMÍLIA – Dias 10 e 11 de Maio. Com a presença do Pr. Silmar Coelho. Inscrições abertas!!! Procure o seu 

líder de célula e faça a sua inscrição. 

 

Antigamente, quando chovia muito, os cupinzeiros ficavam alagados. Um dia, um cupim teve uma ideia 
brilhante: “Vamos construir um prédio”. Todo mundo caiu na risada, afinal, os cupins estavam tão 
acostumados a viver embaixo da terra que a ideia pareceu-lhes um absurdo. Mas, o sujeitinho era 
persistente e acabou convencendo alguns amigos a ajudá-lo. No entanto, apesar da boa vontade de 
todos, muitos problemas de arquitetura surgiram. O principal deles era que as paredes desmoronam 
com facilidade e a água da chuva levava todo a terra embora, antes que eles pudessem concluir uma 
etapa qualquer. Então, um deles desenvolveu uma nova tecnologia: “A Saliva Super Aderente Plus, de 
Secagem Rápida”. O sucesso foi tão grande que, não somente eles, mas todos os cupins passaram a 
construir prédios. E nunca mais sofreram nas épocas de chuva. Se você dúvida, vá ao campo e vejam 
os magníficos edifícios que eles constroem. É, valeu a persistência e o trabalho de equipe. 


