
TEMA: LIBERE O SEU POTENCIAL 
    

TEXTO: “E disse Deus: Produza a terra, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto 
segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. A terra produziu relva, 

ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava 
nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom”. Gênesis 1.11,12. 

 

RESUMO DA MENSAGEM: Tudo o que foi criado por Deus, foi criado com um potencial. Em cada 
semente há uma árvore. Em cada ovelha, um rebanho. Mas, a maioria de nós não faz ideia de quanto 
talento e potencial possuímos. Nós somos uma semente que pode se tornar uma árvore. Por isso, 
precisamos compreender e usar eficazmente o potencial que Deus nos deu. 1- Deus criou todas as 
coisas com um potencial – Tudo o que nós produzimos de bom aqui na terra será transferido para o 
céu. Mas o talento que nós não usamos aqui, na Obra de Deus, vai para o cemitério. PONTENCIAL é 
uma habilidade não exercida, uma força não usada. É um poder adormecido. Potencial não é aquilo 
que nós já fizemos, mas o que nós ainda somos capazes de fazer. 2- Quando nos acomodamos com o 
sucesso que tivemos, o nosso sucesso se torna o nosso inimigo. Não podemos ficar satisfeitos com a 
nossa última realização. PODEMOS IR ALÉM. Para isso, não podemos deixar o NÃO POSSO interferir 
no POSSO. A Bíblia diz: “Disse lhe Jesus: Se tu podes! Tudo é possível ao que crê”. Mc 9.23. A nossa 
célula é como uma semente, se cuidarmos bem dela, se cuidarmos bem uns dos outros, o nosso 
potencial transformará isso em multiplicação. Outra questão é que a nossa célula é um lugar para 
descobrimos e trabalharmos os nossos talentos. Deus está falando para cada um de nós: Precisamos 
decidir hoje em que acreditar? Na nossa vitória, ou na nossa derrota? Podemos ou não podemos? Sem 
fé nunca sairemos do lugar!  
 

PONHA EM DISCUSSÃO: 

• Você acredita no teu potencial? Você acredita no chamado de Deus para a tua vida? 

• Como a célula tem sido um instrumento de Deus para desenvolver seu potencial? 

• Quais áreas de sua vida precisam ser superadas, para que você consiga avançar mais? 

• Você acredita que você é especial e Deus tem um propósito na sua vida? 
 

ORAÇÃO: Vamos orar para que todo medo que existe em nós, caia por terra. Para que possamos usar nosso 

potencial para a glória de Deus! 

OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL - Domingo, 15 de Julho, às 9:15hs. Supervisores e Líderes não faltem as classes de treinamento! 

• CURSO DAS ÁGUAS - Domingo, 15 de Julho, às 9:15hs. Lição 03.  

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 15 de Junho. Com um único Culto às 19:00hs. 

• SEMINÁRIO TEOLÓGICO – Matriculas Abertas para uma nova turma! Informações: 2224-1659.  

H,JN  

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: DINÂMICA DA QUALIDADE. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Toma o Teu Lugar (Diante do Trono) – Alfa e Ômega (Marine Friesen). 

 

“Passar Bem” Foi muito interessante o que a senhora disse ao seu médico. Ela estava enferma e após 
ter-se consultado e sido medicada, seu médico, com a receita de remédios na mão, lhe disse. – Agora, 
por seis meses, repouso absoluto. Não saia de casa. Ela não concordou e respondeu: - Pois é, eu sou 
cristã. Como é que vai ser? E a minha Igreja, doutor? Ora, protestou o médico, a sua Igreja pode passar 
muito bem sem a senhora. Sim, eu sei, retrucou a mulher, eu é que não posso passar muito bem sem 
a minha Igreja. “Não deixemos de congregar, como é costume de alguns”. Hebreus 10.25. 

 


