
 

SUGESTÃO DE QUEBRA GELO: DINÂMICA SOBRE RELACIONAMENTO. 
ORAÇÃO: Abra a reunião com uma oração fervorosa em Espírito. 
LOUVOR E ADORAÇÃO: Tua Alegria (Isadora Pompeo) – O Que Sua Glória Fez Comigo (Fernanda Brum). 

 

TEMA: O QUE VALE É A PRESENÇA 

TEXTO: “Então, lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar.”      

(Êxodo 33.15) 

RESUMO DA MENSAGEM: Em tudo na vida do homem e da mulher de Deus, o que importa é Presença Dele. A 

Presença de Deus deve ser algo inegociável. Pois Ele nos garante todas as coisas. Não há nada pior do que a 

ausência de Deus em nossas vidas. Vamos destacar três palavras que Moisés usou neste texto: 1- PRESENÇA: 

Deus vai adiante de nós, a nossa frente. Se Ele não estiver conosco e à nossa frente nunca chegaremos a lugar 

nenhum. 2- VAI: A palavra VAI neste texto significa modo e estilo de vida. Moisés está dizendo que se o Senhor 

não fosse seu o modo ou o seu estilo de vida, nada valeria a pena. Deus quer ser prioridade em nossas vidas. 

Todos os dias temos que ter o Senhor, como o nosso estilo de vida. 3- SUBIR DESTE LUGAR: SUBIR significa 

crescer, aparecer. Moisés aqui declara “Eu troco tudo pela Sua Presença”, todas as ofertas do mundo. Moisés 

deu grande valor a presença de Deus. Não troque a Presença de Deus pelas propostas do mundo. Tudo o que 

te afasta de Deus, da igreja, da célula e do discipulado, são propostas do diabo, para te afastarem da comunhão 

com o Senhor. Vemos também o exemplo de Davi. Ele não comemora a sua grande vitória sobre o gigante 

Golias (1 Sm 17.50,51,54), mas quando Ele leva a Arca do Senhor (que representava a Presença de Deus) para 

Jerusalém, ele faz uma grande festa! (2 Sm 2.15). Davi fez isto porque a Presença do Senhor era mais importante 

para ele do que uma grande vitória. Ele se preocupava primeiro com as coisas de Deus. Davi supervalorizou a 

presença de Deus e minimizou a fama e as grandes conquistas. De todas as coisas que o seu coração possa 

desejar que a maior delas seja a Presença de Deus! Deus te abençoe!  

PONHA EM DISCUSSÃO: 

• O que vale mais: As propostas do mundo ou a Presença de Deus? 

• Qual delas tem te atraído mais?  

• O que você está disposto a fazer pela Presença de Deus? 

ORAÇÃO: Vamos clamar pedindo mais da Presença de Deus em nossas vidas. 

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

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

• TADEL - Domingo, 09 de Setembro, às 9:15hs. COM O TEMA: ORAÇÃO. Não falte!!! 

• CURSO DAS ÁGUAS - Domingo, 09 de Setembro, às 9:15hs. lição 10. Turma fechada. 

• CURSO DE MEMBRESIA – Domingo, 09 de Setembro, às 9:15hs. Para todos aqueles que precisam ser recebidos como 

membros na Igreja. 

• CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 09 de Setembro. Com um único Culto às 19:00hs. 

• REUNIÃO DOS VENCEDORES – Segunda, 10 de Setembro, às 20:00hs. Venha Participar! 

• CAMPANHA DE MILAGRES – Quinta, 06 de Setembro, às 19:30hs. Venha buscar o seu milagre! 

• CONGRESSO ELEITAS – Dias 05 e 06 de Outubro. Para todas as mulheres!!! Não Perca!!! 

PASSAR BEM - Foi muito interessante o que uma senhora disse ao seu médico. Ela estava 
enferma e após ter-se consultado e sido medicada, seu médico, com a receita de remédios na 
mão, lhe disse: – Agora, por seis meses, repouso absoluto. Não saia de casa. Ela não concordou 
e respondeu: – Pois é, eu sou crente. Como é que vai ser? E a minha igreja, doutor? –  
Ora, protestou o médico, a sua igreja pode passar muito bem sem a senhora. – Sim, eu sei, 
retrucou a mulher, eu é que não posso passar muito bem sem a minha igreja! 


