
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: FORA DA RODA. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Toma o Teu Lugar (Diante do Trono) – Alfa e Ômega (Marine Friesen). 

 

TEMA: OS DOIS CAMINHOS 

TEXTO: “Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz à perdição, 

e muitos são os que entram por ela; e porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que leva à vida, e 

poucos há que a encontrem.” (Mateus 7:13,14) 

RESUMO DA MENSAGEM: Nesse texto, Jesus está finalizando o Sermão do Monte. Este sermão retrata o 

mesmo princípio de formas diferentes. No início fala sobre o sal da terra, depois sobre a luz e agora sobre 

dois caminhos. Essa repetição mostra a importância desses princípios. Hoje, iremos focar no princípio 

simples que Jesus chamou de dois caminhos. O caminho nos levará a dois resultados possíveis: A vida ou a 

perdição. E todo caminho tem um início, um ponto de partida. 1- De onde viemos? (Ef 2:10) Você veio de 

Deus, pois temos um Deus que nos criou. Um Pai que nos amou e entregou seu filho que nos mostrou o 

caminho e deixou o Espírito Santo, nosso ajudador que nos acompanha no caminho de volta para Deus. 2- 

Em qual caminho estamos? No caminho estreito ou no caminho largo. A palavra “caminho” também pode 

ser traduzida por “conduta”. Então, se identificarmos nossa conduta, teremos a revelação de qual caminho 

estamos trilhando. 3- Qual é o seu caminho estreito? Talvez, o seu caminho estreito é o discipulado com 

transferência e seriedade, é abraçar um discípulo problemático. É abrir mão do conforto do seu lar, para 

viver a unidade da célula. É buscar a reconciliação. Ou submeter-se a obediência. Todos os dias se 

apresentam para nós dois caminhos: o largo e o estreito. A decisão é sua, mas uma coisa é certa, Deus não 

te chamou para a facilidade, ele te chamou para um propósito. O Caminho que você decidir trilhar 

determinará a vida ou a morte. O caminho estreito é um caminho de vida. Deus te chamou para uma vida 

plena e abundante. O nosso caminho é Jesus! 

PONHA EM DISCUSSÃO: 

• Você acredita que Deus te criou com um propósito e preparou um caminho para que andasse nele?   

• Você já fez uma reflexão sobre em qual caminho está trilhando?  

• Que cuidados precisamos ter para não trilhar pelo caminho largo? 

ORAÇÃO: Ore pedindo ao Espírito Santo que lhe ajude a trilhar no caminho de Deus. 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL - Domingo, 16 de Dezembro, às 9:15hs. Venha participar! 

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 16 de Dezembro. Com um único Culto às 19:00hs.  

• CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 13 de Dezembro, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Início da 

Campanha 12 Chaves da Vitória. Venha buscar o seu milagre!!! 

• VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas, às 22:00hs. Para toda a igreja! No Monte do Estacionamento da Igreja. 

Se chover será no Templo. 

 

Havia um grande muro separando dois grandes grupos… De um lado do muro estavam DEUS os anjos e os 
servos leais de DEUS do outro lado do muro estavam Satanás, seus demônios e todos os humanos que não 
servem a DEUS. E em cima do muro havia um jovem indeciso, que havia sido criado num lar cristão, mas que 
agora estava em dúvida se continuaria servindo a DEUS ou se deveria aproveitar um pouco os prazeres do 
mundo… O jovem indeciso observou que o grupo do lado de DEUS chamava e gritava sem parar para ele: – 
Ei… Desce do muro agora… Vem pra cá!!!!! Já o grupo de Satanás não gritava e nem dizia nada… Essa situação 
continuou por um tempo, até que o jovem indeciso resolveu perguntar a Satanás: – O grupo do lado de DEUS 
fica o tempo todo me chamando para descer e ficar do lado deles… Por que você e seu grupo não me 
chamam e nem dizem nada para me convencer a descer para o lado de vocês? Grande foi a surpresa do 
jovem quando Satanás respondeu: – É porque o muro é meu!!! 

 


