
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: DINÂMICA DO PIRULITO. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Os Que Confiam No Senhor (Marcos Góes) – Céu (Gabriela Rocha). 

 

TEMA: A FÉ  
 

TEXTO: “Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem.”               

Hb. 11.1 

RESUMO DA MENSAGEM: Sem dúvida a fé é algo poderoso que pode nos levar a conquistas 

extraordinárias. A palavra de Deus relata que grandes homens venceram e alcançaram grandes promessas 

por meio dela. Mas o que é de fato a fé? A fé é uma certeza no coração e uma convicção na mente. O 

ponto principal da fé é acreditar que Deus existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quando 

acreditamos firmemente na existência e no poder de Deus, então podemos confiar e esperar pelas suas 

grandes realizações. A fé também é a convicção das coisas que não se vêem. Esse é outro fator 

fundamental da fé, acreditar na bondade de Deus e visualizar as coisas, mesmo que elas não existam no 

mundo físico, mas Deus é poderoso e pode tudo (leia Mt 19.26). A fé opera em nossas vidas em 

concordância com a Palavra de Deus. Tudo o que a Palavra de Deus diz ao nosso respeito, deve ser 

apropriado por meio da fé. A verdadeira fé está fundamentada em Deus, confirmada na palavra e plantada 

no nosso coração. Essa fé nos desafia a confiar plenamente em Deus, ainda que pareça impossível, pela fé 

podemos enxergar o poder do nosso Deus em ação. Todas as vezes que agimos pela fé, deixamos de lutar 

pelas nossas forças, e começamos a caminhar na força e no poder de Deus. Lembre-se: O incrédulo sempre 

caminha só e nunca alcança forças para vencer, mas o crente caminha com Deus e no Seu poder é sempre 

mais do que vencedor. Deus te abençoe!!! 

 

PONHA EM DISCUSSÃO: 

 No dia a dia de grandes desafios, agimos mais pela fé ou pela a razão? 

 Você já foi desafiado a enfrentar alguma coisa pela fé? Qual foi a sua experiência? 

 Você já traçou alvos de fé para 2019? 

ORAÇÃO: Juntos, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a caminhar por fé. 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 
 TADEL - Domingo, 10 de Março, às 9:15hs. Venha participar!!! 

 CULTO DE SANTA CEIA DO SENHOR – Domingo, 10 de Março. 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, 07 de Março, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Venha buscar o seu 

milagre!!! 

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

 CULTO ROSA – Quarta, 13 de Março, às 19:30hs. Não perca! 

QUEM TEM MEDO DE AVIÃO? Um menino estava sozinho na sala de espera do aeroporto, aguardando 
seu voo. Quando o embarque começou, ele foi colocado na frente da fila para entrar e encontrar seu assento 
antes dos adultos. Ele não demonstrava medo ou preocupação com o voo enquanto as preparações para a 
decolagem estavam sendo feitas. Durante o voo a aeronave entrou numa tempestade muito forte, o que fez 
com que balançasse como uma pena ao vento. Os passageiros ficaram muito assustados, mas o menino parecia 
encarar tudo com a maior naturalidade. Uma das passageiras sentada do outro lado do corredor, ficou 
preocupada com ele e perguntou: – Você não está com medo? – Não, senhora – respondeu ele. Levantando os 
olhos e piscando um dos olhos disse: MEU PAI É O PILOTO! “Em Deus ponho a minha confiança e não terei 
medo!” Salmo 56.11 

 


