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TEMA: SUPORTANDO AS PRESSÕES 
 

TEXTO: “Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não 
podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós”. Romanos 8.18 

 
RESUMO DA MENSAGEM: Todos nós em alguma área da vida somos provados e nem 
sempre sabemos lidar com isso. Enfrentar pressões é algo inevitável. O apostolo Paulo 
foi testado em meio às adversidades da vida e suportou as pressões sem retroceder. O 
momento da pressão é o maior teste da vida, é nessa hora que realmente percebemos 
onde está a nossa confiança e até onde podemos suportar. As coisas mais resistentes que 
existem são testadas com pressão. Aprendemos com a palavra de Deus uma combinação 
perfeita para não desistir nos momentos mais sufocantes da vida. Em primeiro lugar está 
a FÉ. A fé nos sustenta nos momentos mais difíceis. Crer e confiar em Deus faz toda a 
diferença quando estamos vivendo tempos de pressão. Hebreus 11.32-34, nos diz que os 
grandes homens da Bíblia Sagrada venceram por meio da fé. Em segundo lugar está a 
DETERMINAÇÃO. A determinação é uma condição mental de superar a frustração e 
continuar lutando para alcançar o objetivo. Ser determinado é ter propósito na vida. As 
pressões se vencem com determinação (Fp 3:13-14). Em último lugar está a 
PERSEVERANÇA. Perseverar significa suportar, continuar até o fim. As pressões surgem 
para testar a nossa resistência e determinar até onde podemos chegar. Nunca desista, 
mesmo que as pressões sejam fortes, persevere até o fim. Deus está nos aperfeiçoando 
e nos tornando mais fortes por meio das pressões. Deus te abençoe!  
 

ORAÇÃO: Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a suportar as pressões com fé, determinação e perseverança. 

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

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL E CURSO DAS ÁGUAS - Domingo, 10 de Junho, às 9:15hs. NÃO HAVERÁ!!! 

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 10 de Junho. Com um único Culto às 19:00hs. 

• IMPACTO DE FOGO E GLÓRIA – Inicio na sexta-feira, às 21:00hs, na Igreja. 

• 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. 

CAVALO TEIMOSO - Certa vez um cavalo estava andando pelo pasto quando caiu num 
velho poço abandonado. O resgate seria muito difícil e muito caro. Então, o fazendeiro 
desistiu de resgatar o seu cavalo e ordenou que aterrassem o poço com o animal lá 
dentro. 
Mas, à medida que as pazadas de terra caiam no seu dorso, ele se sacudia todo e a terra 
ia para debaixo dele. Assim, aos poucos, ele foi subindo junto com a terra, até uma altura 
em que podia ser retirado de lá com certa facilidade. Todos ficaram surpresos com a 
determinação e a vontade de viver daquele cavalo.  
O dono havia decidido que ele iria morrer, mas, o cavalo era teimoso e não concordou 
com ele. Saiu suado, fatigado, com a língua de fora, mas… saiu! 
 


