
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: TERREMOTO. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Diante de Ti (Quatro Por Um) – Novo Dia, Novo Tempo (Renascer Praise). 

 

TEMA: COMO LIDAR COM AS DECEPÇÕES 
 

 

TEXTO: “Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 
chamados segundo o seu propósito.” Romanos 8.28 

 
RESUMO DA MENSAGEM: É muito difícil imaginar que algo de bom possa se extrair de uma decepção ou 

frustração. Mas Paulo diz que todas as coisas estão contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Como 

seres humanos imperfeitos, limitados e falhos que somos, estamos sujeitos às decepções e frustações, e muitas 

vezes não sabemos lidar com isso. Aprender a lidar com a frustração é uma habilidade necessária para 

conseguirmos administrar as nossas emoções de forma saudável. Quando não sabemos lidar com as decepções 

ficamos cercados por perigos que podem afetar profundamente a nossa vida. 1. As decepções podem nos 

paralisar - Muitas pessoas desistem de tudo, por causa de uma decepção profunda. 2. As decepções podem 

nos derrotar mentalmente – Uma mente derrotada é o grande desejo do inimigo. 3. As decepções podem criar 

um ciclo de insegurança – A insegurança nos leva a duvidar de tudo, de todos e até de nós mesmos. Nós 

precisamos de um espirito de superação. A superação é exatamente a capacidade de transformar um momento 

ruim em bom através da recuperação ou do ato de progredir. Para isso precisamos seguir alguns passos 

fundamentais: 1) Humildade - Aqueles que superam possuem um espírito humilde que sempre se inclina para 

aprender, perdoar, mudar, corrigir, reconstruir e restaurar. (Pv 16.18). 2) Enxergue a realidade - Decepções 

fazem parte da vida. Nunca se esconda atrás de uma fraqueza, mostre à fraqueza a sua força. (Pv 24.10). 3) 

Renove a esperança – Ela nós da motivação de viver e reviver coisas maiores e melhores. Não importa o 

tamanho da decepção ou frustração que você viveu, o mais importante é que o Espírito de Deus habita em você 

e Ele te ajudará a superar. Deus te abençoe! 

PONHA EM DISCUSSÃO: 

• Como você tem reagido às decepções da vida? 

• Você já se sentiu cercado por algum desses perigos da decepção? 

• Qual a maior dificuldade que encontramos para superar decepções?  

 
 

ORAÇÃO: Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a superar os momentos de decepção. 

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

 
FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL - Domingo, 04 de Novembro, às 9:15hs. Líderes e Supervisores não faltem as classes de treinamento. 

• CULTO DE SANTA CEIA DO SENHOR – Domingo, 04 de Novembro. Com um único Culto às 19:00hs.  

• KILO DO AMOR – Traga 1 Kg de alimento não perecível no Culto de Santa Ceia. Para ajudar a Ação Social da Igreja! 

• CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 01 de Novembro, às 19:30hs. Venha buscar o seu milagre! O ônibus sairá do Valverde 

às 19hs. 

• CULTO ROSA – Quarta, 07 de Novembro, às 19:30hs. Para todas as mulheres!!! 

 

Certa vez um caminhão enorme ficou preso debaixo de uma ponte de pouca altura. Todo o tráfego ficou 
paralisado enquanto ele tentava desvencilhar-se dali, dando marcha ré ou forçando para frente. Guardas de 
trânsito e homens experientes também vieram para ajudar a resolver o problema, porém, quanto mais 
tentavam mover o veículo, mais preso ele ficava. Finalmente, todos decidiram que a única solução seria cortar 
parte do teto da carroceria e arrancá-lo de lá com um guincho, e foram buscar as ferramentas 
necessárias. Enquanto tudo isso acontecia, um garoto estava ali observando e tentando dizer algo para os 
homens. Eles apenas o empurravam para fora do caminho e até lhe disseram que fosse para casa e não 
atrapalhasse. Mas ele tinha uma boa ideia e gritou: “EI, PORQUE VOCÊS NÃO MURCHAM OS PNEUS?” Os 
homens pararam e olharam para o alto da carroceria e depois para baixo, para os enormes pneus. Era a melhor 
solução. A mais simples. 

 


