
 

TEMA: A LEI DA EXPECTATIVA EM DEUS 
 

TEXTO: “Então ele tocou os olhos deles, dizendo: Seja feito conforme a vossa fé”. Mateus 9.29. 
 

RESUMO DA MENSAGEM: O que você espera que Deus faça contigo? Essa é a Lei da 

Expectativa. Essa é a Lei da fé. Porque como Jesus disse “Segundo a vossa fé é que vos será 

feito”. Deus edifica a nossa fé, testando-a. Ele faz com que nossa fé cresça colocando-a a 

prova. A fé é como um músculo, que quando é exercitado, se desenvolve. Suas expectativas 

influenciam a sua felicidade, que influenciam a sua saúde. Suas expectativas influenciam 

seus relacionamentos e também sua fé. Dicas para ter uma santa expectativa. 1-) Sempre 

comece o seu dia com fé – Estudos mostram que os dez primeiros minutos do seu dia dão 

o tom para o resto do seu dia. O Salmo 5.3. diz: “De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de 

manhã te apresento a minha oração e fico esperando”. Não comece o seu dia lendo as 

notícias, mas comece com poderosas declarações de fé. 2-) Olhe para as circunstâncias de 

forma positiva – Nem tudo é bom, mas olhe para as situações procurando algo de bom. 

“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. Olhe sempre procurando o 

melhor da situação.  3-) Ande com pessoas de fé – É muito importante que em tempo de 

luta e tribulação você se junte às pessoas cheias de fé e de esperança. Só permita ao seu 

redor pessoas positivas. Quem te influencia? Aquele que está cheio do Espírito Santo não 

olha para as circunstâncias como os outros olham. QUAL TEM SIDO A TUA EXPECTATIVA? 

ORAÇÃO: Vamos trazer a memória as expectativas que temos sobre nossas vidas, e vamos orar por elas!  
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 Setembro, às 09:15hs. Venha Participar!  O ônibus sairá do Valverde às 08:20hs. 

 CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 15 de Setembro. Com um único Culto às 19:00hs. O ônibus sairá do Valverde às 18:20hs. 

 CULTO DA VITÓRIA –Quinta,12 de Setembro, às 19:30hs.O ônibus sairá do Valverde às 19hs.  Campanha Milagres do Céu.  

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

 CURSO DAS ÁGUAS – Domingo, 15 de Setembro, às 09:15hs. Lição: 12. 

 CULTO DA ALIANÇA – Domingo, 22 de Setembro. Com um único Culto às 19:00hs. Teremos o Batismo nas Águas e o 

Recebimento de Membros.  

“Amigo da Onça” Uma história sobre medo e pessimismo. Dois amigos foram caçar, mas 
um deles era muito medroso e pessimista. Lá pelas tantas, estando os dois amoitados, 
na tocaia de algum bicho, o medroso perguntou ao outro: - E se aparecesse uma onça 
aqui, agora, o que você faria? – Ué... respondeu o amigo corajoso, eu mirava a espingarda 
e metia chumbo nela. – E se, por acaso, o tiro falhasse, o que você faria? – Eu puxava do 
facão e enfrentava ela! – E se, por acaso, o cabo do facão quebrasse, o que você faria? – 
Bom, meu amigo, aí nesse caso só restaria correr e subir numa árvore bem alta. Ao que 
o medroso perguntou: - E se, por acaso, não tivesse nenhuma árvore bem alta por perto, 
o que você faria? – Espera lá, esbravejou ele, já meio assustado, você é meu amigo ou é 
amigo da onça? 


