
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: QUAL É A MÚSICA. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Tu és  (Diante do Trono) – Pra Sempre (Fernandinho). 

 

TEMA: VOCÊ É A RESPOSTA 
 

 

TEXTO: “Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores 
fará…” João 14.12 

 
 

RESUMO DA MENSAGEM: Deus está levantando pessoas para influenciar, transformar, ser a diferença e a 
resposta para nossa geração. E essa pessoa é você! Você é a Resposta para esta geração! Mas isso depende 
de deixarmos de lado as desculpas e comecarmos a viver o sobrenatural de Deus. O caminho que 
precisamos trilhar para mudar a realidade da nossa geração é a OBEDIÊNCIA A DEUS. 1) Obediência, a 
chave para ser a resposta - Hoje em dia é difícil encontrar pessoas que obedecem sem questionar as ordens 
e instruções que vêm do Senhor. Em nossa sociedade somos influenciados a viver uma vida egocêntrica: o 
que eu quero, o que eu gosto, só faço se levar vantagem. E muitas vezes desprezamos as instruções de 
Deus. Só que muitos dos nossos problemas, senão todos, seriam resolvidos ou nem mesmo existiriam se 
obedecêssemos a todas as instruções que recebemos da parte do nosso Deus. 2) Obediência revela meu 
coração - “Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos.” João 14.15. Quando você obedece à 
direção vinda de Deus, isso revela que seu coração está com ele. Revela que você o ama e quer que o reino 
dele venha! Quando rejeita alguma direção de Deus, mostra que seu coração está mais preocupado com 
as circunstâncias, aparências, riquezas, tudo, menos a presença e vontade dEle. 3) Obediência traz 
alinhamento e direção - Se obedeço porque confio em Deus e sei que ele tem o melhor para mim, então 
receberei direção de Deus! Quando obedecemos somos alinhados com o céu, e somos direcionados passo 
a passo em tudo por Ele. Você é a resposta para está geração, posicione-se em obediência ao Senhor e ele 
te levantará! Deus te abençoe.   
 

 

PONHA EM DISCUSSÃO: 

 Você acredita ser a resposta para essa geração?  

 Em sua opinião, porque obedecer é tão difícil?  

 O que ainda nos falta para sermos a igreja que vai mudar o mundo? 

ORAÇÃO: Vamos pedir ao Senhor que nos ajude para que sejamos a resposta para a nossa geração! 

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

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

 TADEL - Domingo,21 de Julho, às 09:15hs. Venha Participar! 

 CULTO  CELEBRAÇÃO – Domingo, 21 de Julho. Com um único Culto às 19:00hs.  

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta, 18 de Julho, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Campanha 

Conquistando Impossíveis!  

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

 CURSO DAS ÁGUAS – Domingo, 21 de Julho , às 09:15hs. Lição: 05. 

 CONGRESSO ELEITAS – Dias 09 e 10 de Agosto. Última semana para garantir seu ingresso no 1º Lote! Não Perca!!! 

 EBF (Escola Bíblica de Férias) – Dias 19 e 20 de Julho. No templo da Igreja das 14:00hs às 17:00hs. Para toda as 

Crianças de 3 a 10 Ano. Maiores informações procurar a Coordenação do Ministério Infantil. 

O MENINO E O IMPERADOR - Um menino estava sentado junto ao portão que dava acesso à 

propriedade de seu pai, quando Napoleão se aproximou com seus homens e queria cruzar aquela 
propriedade, porém, o menino o impedia.  Zangado, o Imperador gritou com ele: “Menino, eu sou 
Napoleão Bonaparte, o Imperador. Abra este portão! ” Muito educado, o menino tirou o chapéu, e 
perguntou? “O senhor vai querer que eu desobedeça meu pai? Este portão está fechado, aqui ninguém 
passa, conforme meu pai determinou! ” Napoleão virou-se para seus generais e disse: “Deem-me mil 
homens como este, e conquistarei o mundo todo”, e foi-se por outro caminho. 
 


