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TEMA: EXPERIMENTANDO O MILAGRE DO CRESCIMENTO 
 

TEXTO:  Ler João 21:1-11. 
 

RESUMO DA MENSAGEM: Esse texto se deu logo após a ressurreição de Jesus. Os discípulos 
passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Não obtiveram nenhum resultado. E 
existe um motivo para isto, e a mesma coisa acontece em nossas vidas. Existem fases em nossas 
vidas que por mais que tentamos, não conseguimos pegar nada, nada acontece. 1- OS 
DISCÍPULOS NÃO PEGARAM NADA, PORQUE NAQUELE MOMENTO ELES ESTAVAM 
COMPLETAMENTE DESANIMADOS. Jesus havia morrido e ressuscitado, e eles estavam 
confusos quanto a isto. Eles não aceitaram à maneira como Jesus estava agindo. E tudo isto fez 
com que a FÉ deles fosse abalada. Eles ficaram desanimados. Por isso, que um crente, um líder, 
para ser um vencedor é preciso superar o desânimo. Porque o desânimo roupa a nossa ENERGIA 
ESPIRITUAL. 2- OS DISCÍPULOS FOCARAM A SUA VISÃO NAS COISAS DESSA TERRA. Jesus tinha 
chamado os discípulos para serem pescadores de homens. Mas agora, por causa do desânimo, 
por causa da fé abalada e por causa dos problemas eles pararam de pescar homens e voltaram 
a pescar peixes. Muitos fazem isto, na hora do problema param de fazer a vontade de Deus, 
que é a sua obra e fazem a vontade do diabo, que é ficar parado. 3- OS DISCÍPULOS NÃO 
PEGARAM NADA, PORQUE ESTAVAM COM A FÉ ENFRAQUECIDA. A Bíblia diz que eles não 
reconheceram que era Jesus. Quando estamos com a fé enfraquecida NÃO ENXERGAMOS DEUS 
E NEM O SEU AGIR. A fé enfraquecida nos cega e não lembramos o que Deus e as pessoas 
fizeram por nós. MAS, O QUE EU PRECISO FAZER PARA COMEÇAR A PEGAR ALGUMA COISA? 
1- Falar a verdade:  Ser sincero sobre a sua situação. 2- Ser obediente segundo a Palavra: A 
obediência é testada quando você faz aquilo que não queria fazer. 3- Tentar de novo, com uma 
atitude diferente: Tente novamente, mas agora tenha uma atitude diferente. DEUS COLOCOU 
GRANDES ROUPAS EM VOCÊ PORQUE VOCÊ VAI CRESCER!!! 
 

ORAÇÃO: Ore com sinceridade e peça o renovo de Deus para a sua vida. 

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

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL - Domingo, 24 de Junho, às 9:15hs. Supervisores e Líderes não faltem as classes de treinamento! 

• CURSO DAS ÁGUAS - Domingo, 24 de Junho, às 9:15hs. Lição 12. Última aula. Vamos iniciar uma nova turma do 

Curso das Águas no dia 01 de Julho. 

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 24 de Junho. Com um único Culto às 19:00hs. 

• RELÓGIO DE ORAÇÃO – Do dia 11/06 a 01/07 (21 dias). No nosso Acampamento. Procure o seu líder de célula e 

reserve um horário para estar conosco em oração. 

• CULTO ROSA – Quarta, 04 de Julho, às 19:30hs. Para todas as mulheres. Venha Participar! 

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

A mãe que adotou um menino de 11 anos, e pegou o menino e o levou para uma loja de roupas, 
para dar para ele roupas novas. Mas, a mãe comprou roupas muito grandes – CAMISA, 
BERMUDA que parecia uma calça, um SAPATO do Bozo. Em casa ele perguntou: Mamãe por 
que a senhora comprou essas roupas grandes para mim? E a mãe respondeu: Meu filho, isso é 
para mostrar para você que um dia você vai crescer. E Deus está sempre colocando ROUPAS 
GRANDES em nossa mente, que são os SONHOS. Deus tem colocado grandes sonhos em seu 
coração e você pode alcança-los, você irá chegar lá! 


