
  

 

O QUE DEUS PENSA DE MIM? 

 
Sentindo 
 

Muitas vezes eu e você limitamos ao que Deus pode fazer através de cada um de nós. 

Muitas vezes eu e você limitamos a Deus. Mas neste dia, quero trazer a memória da 

sua identidade e do que Deus preparou para nós, Deus quer fazer maravilha em nós e 

entre nós. Que rios de águas de vivas fluirão dentro de nós. 

Vamos declarar o poder de Deus que nos foi dado, Jesus disse que iria ao Pai, mas nos 

daria autoridade. 

Disse Jesus quem crer em mim fluirão rios de águas vivas dentro de nós. Você precisa 

CRER. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água 

viva”. João 7.38. 

Se você crer que o poder de Jesus está em você, você verá os sinais e maravilhas de 

Jesus através de você. 

Genesis 1.26-28 - Então disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 

nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os 

animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem 

rente ao chão". Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem 

e mulher os criou. Deus os abençoou, e lhes disse: "Sejam férteis e multipliquem-se! 

Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e 

sobre todos os animais que se movem pela terra". 

 

Aprendendo 

 
O QUE EU APRENDO: 

1. Que eu sou a imagem e semelhança de Deus. 

2. Deus me deu autoridade na Terra. 

3. Que eu venha dar frutos. 

4. Que eu venha multiplicar. 

Apesar de ter recebido estes atributos, o homem escolheu a desobedecer às 

orientações de Deus. E Deus em sua infinita misericórdia nos deu o melhor seu filho 

amado Jesus. João 3.16. 

1º Timóteo 1.15-17 - Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação: Cristo Jesus veio 

ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo 

alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus 

demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para 

aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, 

imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. 

 
 

Refletindo 
 

 

 

 

 

 

 

Quantos gostavam de assistir o filme do Super-Homem ? E apesar de toda aquela 

força sobre natural que ele tinha, tinha algo que deixava ele sem forças e ele era 

derrotado. A Kriptonita. 

Como cristão, há uma Kriptonita que neutraliza o poder e o caráter que recebemos 

de Deus? 

Assim como a Kriptonita é uma arma que consegue tirar as forças do super-homem 

assim é a nossas atitudes que quando usada de forma equivocada perdemos as 

forças. 

ESCREVER DETALHES QUE NOS ROUBAS AS NOSSAS FORÇAS E DEUS ESPERA DE 

MIM ATITUDES QUE MUDEM NOSSAS VIDAS DE FORMA SIGNIFICATIVA. 

E o que são estas Kriptonitas que nos rouba as nossas forças? Como reconheço? 

Como isso me afeta individualmente e coletivamente? E por muitas vezes ela é 

camuflada? 

 

Deus nos criou em nossos corações um anseio para passar tempo com Deus. 
 

KRIPTONITA 
COMO DESTRUIR O QUE ROUBA SUA FORÇA. 



Eclesiastes 3.11 - Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do 

homem o anseio pela eternidade; mesmo assim este não consegue compreender 

inteiramente o que Deus fez. 

Estou me acomodando a viver abaixo do que fui criado para viver? Será que estamos 
verdadeiramente experimentando a presença, poder e propósito de Deus para cada um 
de nós em todas as áreas de nossas vidas? 

 

Aplicando 

 

Precisamos nos ARREPENDER, CRER E PRATICAR A NOSSA FÉ. 

Recebemos todas as seguintes promessas: 

� Sua natureza divina; 

� Seu caráter altruísta;  

� Amor incondicional e perdão; 

� Poder sobrenatural; 

� Sabedoria divina; 

� Entendimento e conhecimento. 

ENTRE EM AÇÃO: 

Tiago 11.22 - Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si 

mesmos.  

A prova de que acreditamos em algo não é quando concordamos com o que alguém 

nos ensina, é quando agimos de acordo com aquilo que nos foi ensinado. Você precisa 

imediatamente ter foco nas verdades reveladas e assim experimentará uma 

transformação significativa na sua vida. 

Como a sua vida se destaca no mundo? As pessoas diriam que você vive com Jesus? 

Não podemos fugir desta pergunta precisamos refletir. 

Como a sua vida seria diferente se você vivesse com Jesus? Que hábitos você 

quebraria? O que seria diferente no modo como você vive com a sua família? 

Separe um tempo para escrever os seus pensamentos a respeito destas perguntas. Use 

a palavra de Deus para te guiar. Isso lhe dará um alvo para mirar.  

Vamos orar e convidar ao Espirito Santo para realçar algo das nossas respostas que Ele 

está fazendo na sua vida agora. Vamos pedir ao Senhor que avive em nós uma força 

mudarmos. 

 

 

  

Oração 
 

Vamos orar pedindo a Deus coragem para que você se levante e nos encoraje para anunciar 

as boas novas e libertar os cativos. 

Pr. Nestor de Morais Junior  

Comunidade da Graça Arujá 07.10.18 

 

 

 

 

 

 

Agenda - CGA 

IDE Crescimento 20h. 

Dia das Crianças Projeto Amando Vidas 12/10 as 14h  
Bazar Sábado 13/10 as 9h. 

Culto Especial  21/10 domingo às 18h. Pr. Carlos Alberto Q. Bezerra 

CTL CURSO FORMAÇÃO DE LÍDERES domingo 21/10 as 16h.  
Casados e Felizes  Encontro de casais Serra Negra 26 a 28/10. 

 

 
 

 


