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 SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: QUE BICHO EU SOU. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Toma Teu Lugar (Diante do Trono) – Uma Nova História (Fernandinho). 

 

TEMA: RECOMEÇAR 
 

TEXTO: Lm 3.22 “as misericórdias do senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas 
misericórdias não têm fim; renovam-se cada manhã. grande é a sua fidelidade.”. 

 
RESUMO DA MENSAGEM: A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são infinitas e se renovam a cada manhã, isso é 

maravilhoso, todos os dias recebemos de Deus a oportunidade de recomeçar. Existem diversas razões que podem 
nos levar a querer recomeçar a vida: o fim de um relacionamento, uma falência, ou a percepção de que não 
saímos do lugar, ou até mesmo o arrependimento por um erro do passado. Mas qual é o momento certo para 
recomeçar? 1. APÓS UMA FALHA- Todos nós estamos sujeitos a falhar e quando falhamos nos sentimos 
ineficientes, fracassados e derrotados. Mas sempre após uma falha temos a oportunidade de recomeçar. 
Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. 2. APÓS UMA FRUSTRAÇÃO NA VIDA – As frustrações podem 
paralisar a nossa vida. Recomeçar pode ser uma tarefa dolorosa para você, mas Deus quer te encorajar a não 
desistir de um novo começo. 3. APÓS UMA FATALIDADE - Todos nós podemos passar por uma fatalidade. 
Mesmo que você tenha sido marcado por uma perda profunda, a vida continua e recomeçar pode ser a melhor 
escolha. O QUE FAZER PARA RECOMEÇAR? 1. RECONHEÇA OS ERROS DO PASSADO. No processo de começar 
de novo, às vezes somos orgulhosos demais. Quando se reconhece os erros, abre-se uma porta para uma nova 
história de vida. 2. APRENDA COM SEUS ERROS. Sempre podemos tirar lições dos nossos erros, aprender com 
eles e não errar novamente. 3. TOME A DECISÃO DE MUDAR DE VIDA. Recomeçar depende de uma decisão 
de viver algo novo independente do que foi o passado. Deus tem uma nova história para você. “E o que está 
assentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas.” AP 21.5. Deus te abençoe! 
 

PONHA EM DISCUSSÃO:  

 Qual é o maior desafio que enfrentamos na hora de recomeçar?  

 Você já passou por uma situação em que pensou em desistir de tudo?  

 De onde podemos tirar forças para recomeçar?   

ORAÇÃO: Vamos orar buscando o recomeço e a renovação do Espirito Santo em nossas vidas! 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

 TADEL - Domingo, 07 de Julho, às 09:15hs. Venha Participar! 

 CULTO DE SANTA CEIA – Domingo, 07 de Julho. Com um único Culto às 19:00hs.  

 KILO DO AMOR – Traga 1 kg de alimento não perecível para ajudar na Assistência Social. 

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta, 04 de Julho, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Campanha Conquistando 

Impossíveis!  

 VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas-feiras, a partir das 22:00hs. No Templo da Igreja. 

 CURSO DAS ÁGUAS – Domingo, 07 de Julho , às 09:15hs. Lição: 03. 

 CONGRESSO ELEITAS – Dias 09 e 10 de Agosto. 1º Lote de Ingressos já estão disponíveis! Não Perca!!! 

 EBF (Escola Bíblica de Férias) – Dias 19 e 20 de Julho. No templo da Igreja das 14:00hs às 17:00hs. Para toda as Crianças de 

3 a 10 Ano. Maiores informações procurar a Coordenação do Ministério Infantil. 

FOLHA EM BRANCO - Certa vez fiz o vestibular de uma faculdade de propaganda. Um dos itens era “redação livre”, 
para a qual havia apenas um tema em comum a todos os vestibulandos. E o tema era: “Descreva o que você vê na 
folha anexa”. Só que a tal folha anexa, era uma página de papel comum, estava em branco. A maioria, incluindo eu, 
virou a folha para ver se havia algo no verso. Não havia. E lá no fundo um apressadinho levantou a mão e chamou 
a atenção do professor: – Mestre, minha folha está em branco. O mestre só olhou por cima dos óculos, com aquele 
ar de reprovação. E aí todo mundo entendeu: o que era possível enxergar numa folha em branco? Quando as notas 
saíram, eu, curioso, fui perguntar ao mestre qual tinha sido o critério de avaliação. E ele me disse: – Quanto mais 
surpreendente a resposta, mais alta a nota. A resposta mais comum foi “Nada” e mereceu nota 4. Foram apenas 
duas notas 8 e uma delas até hoje mexe comigo. Alguém escreveu: – VEJO UMA OPORTUNIDADE! Pelo que, se 
alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5.17  


