
 

TEMA: OS ENRAIZADOS DURAM 
    

TEXTO: “E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não 
tinha terra funda; mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. ” (Mateus 13. 5,6) 

 
RESUMO DA MENSAGEM: Qualquer um pode começar a caminhar, mas a grande questão é se vamos 
terminar. Existem muito mais iniciadores do que finalizadores. Para a planta sobreviver e dar frutos, 
suas raízes precisam ocupar muito mais espaço em baixo da terra do que a planta ocupa acima. 1- 
Como desenvolver raízes profundas- Crescer nem sempre é confortável, mas é recompensador. 
Construa o muro a sua frente. Quando Neemias reconstruiu o muro, cada um reconstruía o mura em 
frente à sua casa. Às vezes, não vemos o que Deus faz bem à nossa frente, porque estamos olhando e 
desejando o pedaço do muro de outras pessoas. Jamais obteremos sucesso no processo de criar raízes, 
se não aceitarmos o lugar que Deus nos colocou. Valorize e aprenda com o pequeno. Aprenda a amar 
e valorizar o pouco ou pequeno que Deus te deu. É o pequeno que vai te preparar para o grande. Não 
pule fases. Não tenha pressa no processo de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. 2- Raízes 
profundas significam: Confiança- Quem tem raízes profundas, confia em Deus! No caráter de Deus 
aprendemos sobre confiança, porque Nele está a Verdade. Por isso, toda a promessa que Ele faz é 
verdadeira. 3- Qual o resultado de ter raízes profundas? Estabilidade- O crente que tem raízes 
profundas não se abala, porque está firmado no Senhor. Sustento- Em meio as lutas, aquele que está 
enraizado no Senhor sempre está alimentado. Deus te abençoe! 

ORAÇÃO: Ore pedindo ao Senhor que te dê raízes profundas! 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 
 

 TADEL - Domingo, 21 de Abril, às 09:15hs. Venha Participar! 

 CULTO DE PÁSCOA – Domingo, 21 de Abril. Com um único Culto às 19:00hs.  

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta, 18 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. 

 

Era uma vez um rei gostava muito de caçar. Dentre seus amigos que levava às caçadas, havia um que 
era muito piedoso e temente a Deus. Sempre que o rei conseguia abater um animal, aquele sujeito 
gritava: – Aleeeluuuuia! Tudo que Deus faz é bom! E o rei se envaidecia destas palavras. Um dia, quando 
o rei disparou sua arma de caça, o tiro saiu pela culatra, arrancando-lhe o dedão da mão direita. 
Quando voltavam para casa, carregando o rei numa maca, o sujeito disse: – É… Tudo que Deus faz é 
bom! O rei ficou furioso, mandou prendê-lo num calabouço e jogar a chave fora.  Passado o trauma 
inicial do acidente, o rei e os seus demais amigos voltaram a caçar. Numa destas viagens, o grupo caiu 
nas mãos de uma tribo de canibais e, um a um, eles foram sendo devorados pelos selvagens. O rei ficou 
por o último. Mas, quando chegou a sua hora, ao vir examiná-lo, o sacerdote dos canibais percebeu 
que lhe faltava o dedão da mão direita, desqualificou-o como oferenda e ordenou que o libertassem. 
Ao voltar para seu reino, o rei mandou soltar seu amigo e contou-lhe toda a história. – Eu lhe disse, 
meu rei, tudo o que Deus faz é bom! Se o senhor não tivesse perdido o dedão naquele dia, estaria morto 
a esta hora. O rei se desculpou com seu amigo, por ter-lhe mandado prender. E fez-lhe uma pergunta: 
– Meu amigo, eu ainda tenho uma questão não resolvida em meu coração. Se tudo o que Deus faz é 
bom, porque Ele permitiu que eu mandasse lhe prender? Porque permitiu que você, injustamente, 
ficasse dois anos atrás de uma grade? – Ah, meu rei, tudo o que Deus faz é muito bom, pois, se eu não 
estivesse aqui preso, estaria agora na barriga dos canibais. 

 


