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SÉRIE: VIDA CONTAGIANTE. 

SEGUNDA-FEIRA – CORAÇÃO CONTAGIANTE 

Nossa vida com o Senhor é uma grande aventura, e um fator importante é ter uma vida 

contagiante. Nessa semana vamos aprender sobre esse tema e espero que você analise sua vida 

e faça as decisões necessárias para fazer desse tema um estilo de vida: que tenhamos uma vida 

contagiante!  

 “O coração alegre aformoseia o rosto. ” Provérbios 15.13   

A vida plena em Jesus contagia, a vida obscura pelo pecado contamina! 

A HISTÓRIA DE UM PAI QUE TINHA UM CORAÇÃO CONTAGIANTE. 

Quando vivemos somente para nós mesmos, facilmente nosso coração se entristece, se 

decepciona, sofre e se fecha.  

Alegre seu coração, você foi feito para abençoar, para contagiar os outros com seu grande 

coração. Existe um grande coração dentro de você dado pelo Criador para amar e abençoar as 

pessoas.  

 O CORAÇÃO CONTAGIANTE SE MANIFESTA: (BASEADO NA HISTÓRIA DO FILHO 

PRÓDIGO) 

 

1. EM UM AMBIENTE DE AMOR E LIBERDADE:  

“Jesus continuou: Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha 

parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles.” Lucas 15.11-12 

2. EM UM AMBIENTE DE GRAÇA E RESTITUIÇÃO:  

“Mas o pai disse aos seus servos: Depressa! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um 

anel em seu dedo e calçados em seus pés.” Lucas 15.22 

3. EM UM AMBIENTE DE ALEGRIA E FESTA : 

“Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos.” Lucas 15.23 

4. EM UM AMBIENTE DE RESSURREIÇÃO E VIDA: 

“Pois este meu filho estava morto e voltou à vida; estava perdido e foi achado. E começaram a 

festejar o seu regresso.” Lucas 15.24 

5. EM UM AMBIENTE DE CONFRONTO E DE TRATAMENTO DAS DOENÇAS DO 

CORAÇÃO: 

“Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a 

música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este 

lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são 

e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com 

ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha! Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo 

ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para 

https://www.bibliaonline.com.br/aa/pv/15/13
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eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os 

teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele!” Lucas 15.25-29 

6. EM UM AMBIENTE DE DISCIPULADO E CELEBRAÇÃO: 

"Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos 

que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, 

estava perdido e foi achado.” Lucas 15.31 

 CONCLUSÃO: 

Como está seu coração? 

Existe um preço e uma recompensa para manter este coração, esta vida contagiante! 

Para contagiar o mundo não existem atalhos. Este é o único caminho! JESUS. 

Quais decisões são necessárias que se faça ao terminar esse estudo?! Fale com Deus, abra seu 

coração, e tenha um Coração contagiante!  

 

SÉRIE: VIDA CONTAGIANTE. 

TERÇA-FEIRA – ATITUDE CONTAGIANTE 

Gênesis 39.1-23 (história de José quando está na casa de Potifar) 
 

Sua atitude na vida determinará a altitude de sua vida! 
 

“Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável.” Salmo 
51.10  

 
TENHA UMA ATITUDE ESTÁVEL, MESMO EM TEMPOS DE INSTABILIDADES! 

 
Veremos uma destas etapas da vida de José, quando ele era servo da casa real. 
 
Leia junto o texto de Gênesis 39.1-23: 
 
“José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, 

comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá.” Gênesis 39.1 
 

 Como José, tenha sempre estes valores em sua vida que o sustentarão em dias 
difíceis e que dessa forma você possa CONTAGIAR OS QUE ESTÃO PRÓXIMOS A 
VOCÊ: 

 
- VIVA COM ATITUDE DE INTIMIDADE: Gênesis 39.2 
 

“O SENHOR estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu 
senhor egípcio.” 

 
- VIVA COM ATITUDE DE HUMILDADE: Gênesis 39.3 
 

“Quando este percebeu que o SENHOR estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que 
realizava.” 
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- VIVA COM ATITUDE DE INTEGRIDADE: Gênesis 39.4 
  
“Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua 
casa e lhe confiou tudo o que possuía.”  
 
- VIVA COM ATITUDE DE RESPONSABILIDADE: Gênesis 39.5 
 

“Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o SENHOR abençoou a 
casa do egípcio por causa de José. A bênção do SENHOR estava sobre tudo o que Potifar 

possuía, tanto em casa como no campo.”  
 
Seja sempre bom mordomo de tudo que Deus colocar em suas mãos! Você quer mais? Cuide do 
que tem hoje! 
 

“Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa 
alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência.” 

Gênesis 39.6 
 
Mas atenção, saiba que... 
 

TODOS QUE ATRAEM A ATENÇÃO DE DEUS,  
SÃO COBIÇADOS PELO DIABO! 

 
a. A TENTAÇÃO DE SATANÁS CHEGARÁ ATÉ VOCÊ: Gênesis 39.7 

 
“E, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha, 

deite-se comigo!” 
 

b. A TENTAÇÃO DE SATANÁS INSISTIRÁ CONTRA VOCÊ: Gênesis 39.8-9 
 

“Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e 
tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim.” 

 

 SUA ATITUDE O MANTERÁ ESTÁVEL E CONTAGIANDO OS OUTROS QUANDO 
VOCÊ: 
 

1. VIVE UMA VIDA DE TEMOR: Gênesis 39.9b 
 

“Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, 
cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?” 

 
2. TOMA DECISÕES SÁBIAS: Gênesis 39.10 

 
“Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e 

evitava ficar perto dela.” 
 

O FATO DE VOCÊ SER SANTO, NÃO O DEIXARÁ IMUNE AS TENTAÇÕES DA VIDA. 
 

3. FOGE DO PECADO: Gênesis 39.11-12 
 
“Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. 
Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: Vamos, deite-se comigo! Mas ele fugiu da casa, 

deixando o manto na mão dela.” 
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Mesmo que isto custe sua reputação. 
 

 CONCLUSÃO: 
 
Continue creditando tudo a DEUS! 
 
Gênesis 41.14-16  

“O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e 
trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém 
consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. 
Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta 

favorável.” 
 

SÉRIE: VIDA CONTAGIANTE. 

QUARTA-FEIRA – FORÇA CONTAGIANTE 

“Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. ” Efésios 6.10 
 

 INTRODUÇÃO: 
 
Quem aqui deseja ser uma pessoa mole, fraca, sem ânimo, sem vigor ou sem expressão? Sabor 
‘chuchu’ para sempre? Creio que ninguém! 
 
Queremos ser fortes e corajosos, como recomenda a Palavra: 
 
Está Escrito em Josué 10.25:  

 “Disse-lhes Josué: Não tenham medo! Não desanimem! Sejam fortes e corajosos! ” 
 
Como podemos ter uma força e mais, uma força contagiante?  
 
- Para que sua FORÇA seja revigorada e você viva uma vida contagiante: 
 

1. CONHEÇA E RECONHEÇA SUAS FRAQUEZAS: 2 Coríntios 12.9 
 

“Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu 
me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse 

em mim.” 
 
CONHECER E RECONHECER AS FRAQUEZAS GERA DEPENDÊNCIA DE DEUS! 

 
Quem não encara, lida e trata suas fraquezas tem sua força drenada e enfraquecida.  

 
Ninguém cai porque pensa que é fraco, cai porque pensa que é forte demais e não cuida e 

vigia de suas fragilidades! 
Ignorar que você é humano, limitado, que sua carne nunca melhora e que o seu inimigo quer 
destruir você, não te fará uma pessoa mais forte, apenas fará de você um alvo mais vulnerável.  

 
 

2. CONFESSE SEUS PECADOS OCULTOS E MUDE DE VIDA: Salmo 32.3 
 

“Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer.”  
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/6/10+
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Uma das coisas que mais enfraquecem uma pessoa são pecados ocultos não confessados. Suga 
a força tremendamente. Afeta o físico diretamente. Ao tratar sua vida e deixar o pecado, você 
fortalecerá sua alma, espírito e físico.  

 
SUA FORÇA ESPIRITUAL AUMENTARÁ À MEDIDA QUE VOCÊ DEIXAR DE ALIMENTAR 

SUA CARNE 
 

3. CULTIVE SEUS PONTOS FORTES: 1 Timóteo 4.14a 
 

“Não negligencie o dom que lhe foi dado.” 
 
Deus te fez e te deu pontos fortes, invista neles.  
 
Seja bom no que Deus te fez para ser bom. Não caia na armadilha de querer ser o que Deus não 
planejou para você. Você nunca chegará ao seu potencial, querendo viver o papel dos outros em 
sua vida.  

 
Seja você mesmo, original e verdadeiro, não seja um “fake”, uma cópia da vida dos outros, uma 
imitação.  

   
“Seja diligente nessas coisas; dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu 

progresso.” 1 Timóteo 4.15 
 

À medida que sua alma estiver livre, você poderá focar em seus dons e habilidades dados por 
Deus! 

 
DEIXAR O PECADO E AS INUTILIDADES FORTALECE SEUS PONTOS FORTES. 

 
Faça a oração de Davi: 
 

“Desvia os meus olhos das coisas inúteis; faze-me viver nos caminhos que 
traçaste.” Salmo 119.37 

 
 

4. TRATE SUAS EMOÇÕES E AS MANTENHA SAUDÁVEIS: Gênesis 37.4 
 

“Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, 
odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. ”  

 
Os irmãos de José interromperam a amizade com ele devido ao ciúme do amor que o pai tinha 
por ele. Passaram até a odiá-lo! 

 
Entenda: ciúmes, inveja, ódio, falta de perdão, mágoas, rancores, medos, são feridas do coração.  

 
5. ANDE SEMPRE BEM ACOMPANHADO: 2 Reis 2.6 

 
“Em seguida Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão" Ele respondeu: 

Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só! Então partiram juntos.” 
 
Eliseu não queria andar sozinho, e mais, fez a escolha certa de quem iria fortalecer sua vida, se 
andasse ao seu lado. 

 
Posteriormente em sua vida, fez mais milagres que seu mestre Elias. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1tm/4/15+
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Fuja das más companhias. Ande ao lado de pessoas de Deus, gente que o fortalecerá. Gente 
saudável, inteligente, bem resolvida, forte.  

 
ANDE COM OS FRACOS PARA SOCORRER, ANDE COM OS FORTES PARA SER 

FORTALECIDO. 
 

6. MANTENHA UM CORAÇÃO APRENDIZ: 2 Timóteo 3.14 
 

“Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois 
você sabe de quem o aprendeu.” 

 
Ser discípulo de Jesus é sinônimo de ser aprendiz. 

 
PARA SER FORTALECIDO SERÁ NECESSARIO APRENDER, 

REAPRENDER E RETER. 
 

 CONCLUSÃO: 
 

Você deseja ser fortalecido e contagiar ou deseja ser fraco e contaminar? 
 

DEUS É A NOSSA FORÇA E VITÓRIA. 
 

SUA CARNE É SUA FRAQUEZA E DERROTA! 
 

Qual é sua resposta para você mesmo e para Deus hoje? 

 

SÉRIE: VIDA CONTAGIANTE. 

QUINTA-FEIRA – ESPÍRITO CONTAGIANTE 

“...Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão; mas, se pelo Espírito fizerem morrer 
os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de 

Deus.”  Romanos 8.13 e 14 
 

- “Viverão”; potente, eficaz, ser ativo, ser novo e forte – verbo primário bem próximo do significado 

da palavra “Zoe” – vida plena.  

- “Guiados”; conduzir, segurar nas mãos, auxiliar a chegada de um destino, seguir acompanhado e 

comandar a personalidade de alguém. 

Juntando os dois verbos podemos concluir que o Espírito Santo, quando habita em alguém, traz a 

vida de Deus para a realidade dessas pessoas e que, na prática, essa presença poderá se 

transformar em uma influência permanente e crescente. 

Para viver de forma contagiante você deve ser contagiado pelo Espírito Santo. O que o 

poder do Espírito Santo pode fazer em você? 

1. CONSAGRAR OS SEUS SENTIDOS. 

“Quando os seus olhos forem bons (saudáveis), igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. 

Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas.” Lucas 11.34  
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Os nossos sentidos são: 

 Tato: reside nos terminais nervosos da pele; 
 Olfato: reside na pituitária, dentro do nariz; 
 Audição: reside na cóclea, no ouvido interno; 
 Paladar: reside nas papilas gustativas da língua; 
 Visão: reside na retina dos olhos. 

Que os seus sentidos sejam dominados pelo Espírito Santo. Olfato, tato, visão, paladar e audição 

completamente consagrados. Que os seus sentidos sejam completamente dedicados e exclusivos 

de Deus. Que você tenha percepções espirituais por meio dos seus sentidos. 

2. TRANSFORMAR O SEU CARÁTER. 

“E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua 

imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o 

Espírito. ” 2 Coríntios 3.18 

O Espírito Santo é capaz de fazer com que você tenha um caráter aprovado, como o Ap. Paulo 

ensina a Timóteo: 

“Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e 

que maneja corretamente a palavra da verdade.” 2 Timóteo 2.15 

O refinamento do Espírito Santo é eficiente (capaz de produzir efeito) 

Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo 

tipo de provação.  

“Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o 

ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, 

quando Jesus Cristo for revelado.” 1 Pedro 1.7 

O que ainda precisa ser mudado no seu caráter? 

3. POTENCIALIZAR SEU ENTUSIASMO. 

“Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, 

interiormente estamos sendo renovados dia após dia.…” 2 Coríntios 4.16 

O Espírito Santo te leva para buscar forças em Jesus. Você já ouviu este versículo bíblico? 

 Atos 17.28 “Pois nele vivemos, nos movemos e existimos’, como disseram alguns dos poetas de 

vocês: ‘Também somos descendência dele”. 

 Uau! Quando segue a Cristo o poder do Espírito Santo te “move”. O Espírito Santo é o seu 

combustível! 

4. DESENVOLVER SUA PERSONALIDADE. 

“A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. ” Provérbios 15.1  

A lógica espiritual é a seguinte: Se eu tenho Jesus como meu Senhor e meu Salvador, então possuo 

o Espírito Santo. Se Ele habita em mim, o “céu” chegou em minha vida, então... Sem dúvida, eu 
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serei adequado de dentro para fora a realidade do “céu”. “Seja feita a Tua vontade na Terra (em 

mim) com a sua vontade é feita no céu! ”  

É simples, mas pode causar uma revolução pessoal. No céu não há palavrões, mentiras, lascívia, 

violência, traição, luto, corrupção, medo, egoísmo, rancor... então, na sua vida também não 

haverá!!! Meu Deus!!! Obrigado Jesus! Obrigado Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui para me 

deixar com as coisas como são no céu. 

Quem fez sua personalidade? Deus! Quem contaminou sua personalidade? O pecado. A redenção 

de Cristo por você é para que você seja a sua MELHOR VERSÃO. Aquilo que são marcas positivas 

vão ficar, pois você revela algo singular de Deus nesse mundo. Mas o nocivo, destrutivo e ruim 

sairá. 

COMO ACONTECE A INFLUÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO? 

Em resposta, Jesus declarou: “Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não 
nascer de novo”. [...] Em resposta, Jesus declarou: “Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o 

Reino de Deus, se não nascer de novo”. João 3.3 e 5 
 

Você precisa NASCER de novo e ser 24x7 guiado pelo Espírito Santo! 

 CONCLUSÃO 

Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.  

2 Timóteo 1.7 

SÉRIE: VIDA CONTAGIANTE. 

SEXTA-FEIRA – FÉ CONTAGIANTE 

Lucas 24.13-35 (discípulos no caminho de Emaús) 

INTRODUÇÃO: Quando uma pessoa se vai, sai e depois volta para dizer algo, significa que 
realmente é muito importante e essencial, correto? Sim. E com Jesus foi assim também. 
 

Depois que Ele viveu entre nós por 33 anos, o sepulcro vazio não foi a última cena, Ele voltou 

novamente. 

E justamente através destas Palavras veio o nosso COMISSIONAMENTO! 

A questão hoje é: Você vai responder ao Chamado ou vai se contentar em apenas ser membro 

de uma igreja evangélica? 

Quem aqui já foi salvo por Jesus? E o que você ainda está fazendo aqui? Por que não foi para a 

Glória ainda?  

Estamos aqui para RESPONDER ao Comissionamento dado por Jesus aos discípulos após a 

ressurreição! 

TODOS SOMOS ENVIADOS 
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Deus começou com seu filho Jesus, e nos enviou a concluir Sua obra até a consumação dos 

séculos. 

Não é questão de messianismo, mas sim, de convicção de chamado e propósito de vida.  

Você precisa superar todos os obstáculos para cumprir esse chamado do Mestre, que agora não 

é mais dos discípulos do primeiro século, mas meu e seu. 

Sabe o que muitas vezes nos tira do foco desta comissão? 

NOSSOS PROBLEMAS PESSOAIS 

O autor do livro dos Hebreus 12.1b escreveu: “Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha...”  

Jesus conta que uma vez na Galiléia quando ele estava falando à multidão... 

Outro discípulo lhe disse: “Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: 

Siga-me, e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos.” Mt 8.21-22 

Jesus estava falando da urgência da missão. 

Problemas são um grande problema! E eles ficam sempre maiores quando focamos neles com 

lente de aumento. 

Mas você sabe qual é o problema do problema?  

QUANDO UM É RESOLVIDO, SEMPRE APARECE OUTRO PROBLEMA PARA SER 

RESOLVIDO. 

Temos que ter olhos mais para a missão do que para os problemas pessoais. 

Esta é a lição que podemos tirar da vida dos discípulos no caminho de Emaús: 

 

“Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a onze 

quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido.” 

 

Para que você VIVA A VIDA CONTAGIANTE, você precisa ter uma FÉ CONTAGIANTE, 

sendo assim:  

1. MANTENHA A CONVICÇÃO DA PRESENÇA DE JESUS: vs 15-16. 

 

“Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com 

eles; mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo.” 

Estes versos dizem: “Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e 

começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem...” 

 

Muitas vezes achamos que Jesus não está perto de nós. Você já se sentiu assim? 
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Mas a promessa de Jesus em Mateus 28.20 é: 

“E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” 

2.  MANTENHA A ALEGRIA ACIMA DAS DECEPÇÕES DA VIDA: v 17.  

 

“Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, 

com os rostos entristecidos.” 

Aqui diz: “Eles pararam, com um jeito triste...” 

Quando achamos que Jesus não está por perto para nos ajudar, perdemos a paz. Nosso rosto se 

abate, entra a tristeza. 

Não se trata de ficar rindo o tempo todo, mas sim de manter a alegria, a satisfação durante todo 

tempo. Não aceite que nada te roube a alegria.  

3.  MANTENHA A VISÃO CLARA DE QUEM É JESUS: v 19. 

 

“Que coisas?, perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré’, responderam eles. Ele era 

um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo.” 

Jesus não veio ser um revolucionário político. 

No verso 21 o texto diz: “Esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel” 

Entra uma desconfiança no seu coração, porque não percebe a presença de Jesus e porque 

perdeu a paz, você começa a perder sua certeza sobre a pessoa de Jesus. Quem é Jesus para 

você? 

Quem perde a visão de quem é Jesus, perde a saúde da sua fé, e logo ela pode adoecer e 

morrer. 

NÃO PERMITA QUE AS DÚVIDAS DOS OUTROS ROUBEM SUA FÉ 

Muitas pessoas têm testemunhado daquilo que Jesus tem feito na vida delas, e você acha que 

Jesus não vai fazer nada na sua vida. Você tem crido nos testemunhos? 

 

4. MANTENHA A FÉ NA PALAVRA ACIMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS: v 25. 

 

“Então Jesus lhes disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas 

disseram!” 

Era o próprio Jesus que estava falando, mas, naquele momento, eles não O reconheciam. Jesus 

falou sobre tudo o que a Palavra dizia sobre Ele, mas eles não o reconheceram. 

Você tem buscado a Deus em sua Palavra? O que a Bíblia tem a ver com seus problemas? 

 

Devemos crer porque aconteceu, mas, sobretudo devemos crer porque a Bíblia diz. 

- OS RESULTADOS: 



          19/04 a 23/04 

 

a. RESTAURAÇÃO DA CONSCIÊNCIA DA PRESENÇA DE CRISTO: v 31. 

 

“Aí os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus.” 

 

b. RESTABELECIMENTO DA PAIXÃO PELA PALAVRA DE DEUS: v 32. 

 

“Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do 

peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?” 

 

c. RETOMADA DO FOCO DA FÉ: v 33. 

 

“Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém...” 

 

Voltaram para Jerusalém onde estavam os outros discípulos. Voltaram para somar, voltaram para 

estar juntos. Voltaram para arregaçar as mangas, voltaram para juntos servirem a Jesus, e 

continuarem Sua obra aqui na terra, o ministério de cada um e de todos nós. 

 

VAMOS JUNTOS CONTINUAR A MISSÃO QUE JESUS NOS DEIXOU! 

SOMOS TODOS ENVIADOS! 

Este é último recado de Jesus para você nesta terra: 

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e 

do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre 

com vocês, até o fim dos tempos.” 

Mateus 28.19-20 

 

 

 


