
 

 FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

 TADEL - Domingo, 18 de Agosto, às 09:15hs. Venha Participar! O ônibus sairá do Valverde às 08:20hs. 

 CULTO CELEBRAÇÃO -Domingo, 18 de Agosto. Com um único Culto às 19:00hs. O ônibus sairá do Valverde às 18:20hs. 

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta-Feira, 15 de Agosto às 19:30hs. Dia 22 de Agosto Vamos iniciar uma nova campanha 

com o tema: MILAGRES DO CÉU. 

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

 CURSO DAS ÁGUAS – Domingo, 18 de Agosto , às 09:15hs. Lição: 08. 

 CURSO DE MEMBRESIA – Para todos que já são batizados e que ainda não foram recebidos como membros na igreja. 

O curso será aplicado no horário do Tadel em duas aulas, dia 18 e 25 de Agosto. 

  

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: QUEM VAI PARA O CÉU. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Diante de Di (Quatro Por Um) –Atos 2 (Gabriela Rocha). 

 

TEMA: CORAÇÃO ALINHADO COM O CÉU 
 

TEXTO: “Ó Senhor, responde-me! Que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando 

o povo de volta para ti.” I Reis 18.37 
 

RESUMO DA MENSAGEM: Elias era um homem que possuía um coração alinhado com o céu e por causa 
disso sua oração era poderosa. O resultado da obediência, da ousadia, da coragem, da fé e do alinhamento 
do coração com o céu, foi ver todo o povo reconhecer abertamente “Só o Senhor é Deus!”. Para ver 
realidades sendo transformadas e vidas se rendendo ao Senhor, nós precisamos de um coração assim, 
alinhado com o céu. Nós somos os Elias desta geração. Para viver alinhado com o céu: 1. Tenha um coração 
humilde – Elias não usou a oportunidade para se autopromover, ao contrário disso, ele demostrou temor 
e humildade (Tiago 4.6b). 2. Mantenha o foco correto – Um coração alinhado com o céu não coloca o seu 
foco na fama, dinheiro, riquezas, poder ou prazeres. O foco sempre será a Glória de Deus. 3. Tenha um 
coração de servo – Quanto mais o nosso coração estiver em intimidade com o céu, melhor será a 
compreensão que de fato estamos aqui para servir. 4. Ouça a direção do Senhor – Elias estava 
completamente ligado ao céu e por isso só dava ouvidos a voz de Deus. 5. Tenha amor pelos perdidos -  
Aqui está o resultado de um coração totalmente em sintonia com o coração de Deus. O objetivo de Elias 
era ver todo o povo quebrantado, com o coração diante do Senhor. A maior evidencia de um coração 
alinhado com o céu é o amor pelos perdidos. A resposta que o Brasil e as nações precisam não está na 
política, nos partidos, ou na economia. A resposta está na igreja de Jesus e a igreja somos nós! 
 
PONHA EM DISCUSSÃO: 

 Qual tem sido o nosso maior foco? O céu ou a terra?   

 O que ainda nos falta para termos um coração totalmente alinhado com o céu? 

 Como está o seu amor pelos perdidos? 

ORAÇÃO: Vamos Clamar ao Senhor pedindo para que nossos corações estejam sempre alinhados com o Céu. 

OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
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ATINGIR O OBJETIVO - Certa vez um arqueiro experiente convidou seu aluno para assistir a uma demonstração. Ao 

chegarem diante de uma árvore, o arqueiro pegou uma flor e a colocou em um dos galhos da árvore. Em seguida 

pegou o arco e flecha e posicionou-se a uma distância de cem passos da árvore. Amarrou uma venda nos olhos e 

perguntou ao aluno:  — Quantas vezes você já me viu praticar este esporte? — Todos os dias — respondeu o 

discípulo.— E sempre o vi acertar na rosa a uma distância de trezentos passos, mas nunca vendado. De 

olhos vendados, o arqueiro esticou o arco e disparou. A flecha nem sequer atingiu a árvore, passando longe do alvo, 

a uma distância constrangedora. — O senhor errou! — espantou-se o discípulo. — Achei que queria me mostrar o 

poder de sua experiência! Ao que o arqueiro respondeu: — Eu lhe dei aqui a lição mais importante sobre o poder 

do pensamento! Quando desejar uma coisa, concentre-se nela: ninguém jamais será capaz de atingir um alvo que 

não consegue ver. 


