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Av. Drº Roberto de Almeida Vinhas 

Projeto Família Feliz 1
Tema: Transformação de Vida Lição I
2Co 5:17Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.
Introdução: A maior transformação em nossas vidas se dá quando 
aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Mas podemos 
perceber que mesmo depois de termos nos convertido, algumas coisas 
ainda precisam ser transformadas em nossas vidas. E este processo de 
transformação não é nada fácil, pois implica em renúncia de muitas coisas 
e abandono de muitas outras para vivermos uma vida de agrado
Senhor e também aos nossos irmãos e familiares. Para haver transformação 
eu preciso saber o que preciso mudar, como vou ser e com o que posso 
contar nesta transformação.
  
É certo que muitas vezes queremos mudar algumas coisas em nossas vidas 
e não conseguimos, por exemplo: 
oração”; “-Ah! Como eu gostaria de mudar meu temperamento no 
casamento, no trabalho, mas não consigo” ou “
mudasse minha rotina de vida, estou cansado dela”; etc.
na maioria das vezes não encontramos forças suficientes para mudar nada, 
podemos até começar, mas daqui a pouco volto com tudo de novo. Nesta 
série de estudos nas células, vamos aprender sobre transformações em 
nossas vidas, aproveite, o Sen
mostrará muitas coisas para mudar e nos ajudará com seu poder, creia 
nisso!!!! 
 
1) O poder para transformar sua vida:
 A palavra poder aparece 52 vezes
em referência ao fato que marcou a humanidade, a ressurreição de Jesus. E 
esse poder está à disposição para mudar nossas vidas. Veja Fp 3.10 e 
Efésios 1.19-20; A palavra poder, no grego, é 
dinamite. Deus deseja nos dar o poder da dinamite em nossas vidas para as 
devidas mudanças. 
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rojeto Família Feliz 1ª semana –  
Transformação de Vida Lição I 

Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.

A maior transformação em nossas vidas se dá quando 
aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Mas podemos 

esmo depois de termos nos convertido, algumas coisas 
ainda precisam ser transformadas em nossas vidas. E este processo de 
transformação não é nada fácil, pois implica em renúncia de muitas coisas 
e abandono de muitas outras para vivermos uma vida de agrado
Senhor e também aos nossos irmãos e familiares. Para haver transformação 
eu preciso saber o que preciso mudar, como vou ser e com o que posso 
contar nesta transformação. 

É certo que muitas vezes queremos mudar algumas coisas em nossas vidas 
ão conseguimos, por exemplo: “-Eu gostaria de ter uma vida melhor de 

Ah! Como eu gostaria de mudar meu temperamento no 
casamento, no trabalho, mas não consigo” ou “- Como seria bom se eu 
mudasse minha rotina de vida, estou cansado dela”; etc.
na maioria das vezes não encontramos forças suficientes para mudar nada, 
podemos até começar, mas daqui a pouco volto com tudo de novo. Nesta 
série de estudos nas células, vamos aprender sobre transformações em 
nossas vidas, aproveite, o Senhor Jesus através do Espírito Santo nos 
mostrará muitas coisas para mudar e nos ajudará com seu poder, creia 

O poder para transformar sua vida: 
aparece 52 vezesno Novo Testamento. Ela é utilizada 

em referência ao fato que marcou a humanidade, a ressurreição de Jesus. E 
esse poder está à disposição para mudar nossas vidas. Veja Fp 3.10 e 

20; A palavra poder, no grego, é dynamys
te. Deus deseja nos dar o poder da dinamite em nossas vidas para as 

Material:
NÃO TEM

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.   

A maior transformação em nossas vidas se dá quando 
aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Mas podemos 

esmo depois de termos nos convertido, algumas coisas 
ainda precisam ser transformadas em nossas vidas. E este processo de 
transformação não é nada fácil, pois implica em renúncia de muitas coisas 
e abandono de muitas outras para vivermos uma vida de agrado ao nosso 
Senhor e também aos nossos irmãos e familiares. Para haver transformação 
eu preciso saber o que preciso mudar, como vou ser e com o que posso 

É certo que muitas vezes queremos mudar algumas coisas em nossas vidas 
Eu gostaria de ter uma vida melhor de 

Ah! Como eu gostaria de mudar meu temperamento no 
Como seria bom se eu 

mudasse minha rotina de vida, estou cansado dela”; etc. O problema é que 
na maioria das vezes não encontramos forças suficientes para mudar nada, 
podemos até começar, mas daqui a pouco volto com tudo de novo. Nesta 
série de estudos nas células, vamos aprender sobre transformações em 

hor Jesus através do Espírito Santo nos 
mostrará muitas coisas para mudar e nos ajudará com seu poder, creia 

no Novo Testamento. Ela é utilizada 
em referência ao fato que marcou a humanidade, a ressurreição de Jesus. E 
esse poder está à disposição para mudar nossas vidas. Veja Fp 3.10 e 

dynamys, raiz da palavra 
te. Deus deseja nos dar o poder da dinamite em nossas vidas para as 

Material: 
NÃO TEM 



 

Av. Drº Roberto de Almeida Vinhas 

a) Poder para cancelar nosso passado
 O poder da ressurreição cancela nossos fracassos, erros e pecados. 
Não quer dizer apagar seu passado, mas eliminar dores, neutralizar 
lembranças, culpas e compensar com algo mais nobre: a paz de Cristo. O 
passado se não for trabalhado, pode limitar o cresc
 
O Senhor nos diz que não precisamos ficar andando por ai com um fardo 
pesado, (Mt. 11.28). Em Cl.2.14 nos diz que o Senhor cancelou todas as 
nossas dívidas. Deus fez isso permitindo Jesus ser pregado na cruz, esse foi 
o preço. Jesus veio desfazer seus pecados. Jesus não veio para condenar 
você, veio para te salvar, te transformar. Em Jeremias 31.34 o Senhor nos 
diz que nunca mais se lembraria dos nossos pecados. 
 
O Deus que fezmundo, “esquece” dos pecados confessados. Foi Deus que
resolveu isso, não discuta com Ele. Deus cancelou seu passado, te libertou 
para continuar o presente, e sonhar com o futuro. Uma boa ilustração para 
isso são as contas que você já pagou, quanto tempo você fica lembrando 
delas? Já perdeu alguma noite de so
que Deus vê os nossos pecados que já pedimos perdão, Ele joga no mar, no 
mar do esquecimento e coloca uma placa ali: “proibido pescar”. Veja Fl 
3.13-14. 
 
b)O poder de Deus pode resolver nossos problemas
 Todos temos problemas. Mas o maior problema é quando queremos 
resolvê-los com nossas próprias forças. Nosso verdadeiro problema é a 
forma que lidamos com os problemas. 
 
Precisamos parar de tentar resolve
problemas. Encare os proble
você descansa sobre eles, mas se está por baixo vai carregar um peso muito 
grande e ainda vai se sufocar. Não fique imerso nos problemas, embora não 
possamos sempre controlá
deles.  
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Poder para cancelar nosso passado 
O poder da ressurreição cancela nossos fracassos, erros e pecados. 

Não quer dizer apagar seu passado, mas eliminar dores, neutralizar 
lembranças, culpas e compensar com algo mais nobre: a paz de Cristo. O 
passado se não for trabalhado, pode limitar o crescimento de nossas vidas. 

O Senhor nos diz que não precisamos ficar andando por ai com um fardo 
pesado, (Mt. 11.28). Em Cl.2.14 nos diz que o Senhor cancelou todas as 
nossas dívidas. Deus fez isso permitindo Jesus ser pregado na cruz, esse foi 

us veio desfazer seus pecados. Jesus não veio para condenar 
você, veio para te salvar, te transformar. Em Jeremias 31.34 o Senhor nos 
diz que nunca mais se lembraria dos nossos pecados.  

O Deus que fezmundo, “esquece” dos pecados confessados. Foi Deus que
resolveu isso, não discuta com Ele. Deus cancelou seu passado, te libertou 
para continuar o presente, e sonhar com o futuro. Uma boa ilustração para 
isso são as contas que você já pagou, quanto tempo você fica lembrando 
delas? Já perdeu alguma noite de sono por uma conta paga? Então, é assim 
que Deus vê os nossos pecados que já pedimos perdão, Ele joga no mar, no 
mar do esquecimento e coloca uma placa ali: “proibido pescar”. Veja Fl 

O poder de Deus pode resolver nossos problemas 
oblemas. Mas o maior problema é quando queremos 

los com nossas próprias forças. Nosso verdadeiro problema é a 
forma que lidamos com os problemas.  

Precisamos parar de tentar resolve-los e começar a confiar a Deus nossos 
problemas. Encare os problemas como um colchão, se você está por cima 
você descansa sobre eles, mas se está por baixo vai carregar um peso muito 
grande e ainda vai se sufocar. Não fique imerso nos problemas, embora não 
possamos sempre controlá-los, podemos controlar nossas reações d

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

O poder da ressurreição cancela nossos fracassos, erros e pecados. 
Não quer dizer apagar seu passado, mas eliminar dores, neutralizar 
lembranças, culpas e compensar com algo mais nobre: a paz de Cristo. O 

imento de nossas vidas.  

O Senhor nos diz que não precisamos ficar andando por ai com um fardo 
pesado, (Mt. 11.28). Em Cl.2.14 nos diz que o Senhor cancelou todas as 
nossas dívidas. Deus fez isso permitindo Jesus ser pregado na cruz, esse foi 

us veio desfazer seus pecados. Jesus não veio para condenar 
você, veio para te salvar, te transformar. Em Jeremias 31.34 o Senhor nos 

O Deus que fezmundo, “esquece” dos pecados confessados. Foi Deus que 
resolveu isso, não discuta com Ele. Deus cancelou seu passado, te libertou 
para continuar o presente, e sonhar com o futuro. Uma boa ilustração para 
isso são as contas que você já pagou, quanto tempo você fica lembrando 

no por uma conta paga? Então, é assim 
que Deus vê os nossos pecados que já pedimos perdão, Ele joga no mar, no 
mar do esquecimento e coloca uma placa ali: “proibido pescar”. Veja Fl 

oblemas. Mas o maior problema é quando queremos 
los com nossas próprias forças. Nosso verdadeiro problema é a 

los e começar a confiar a Deus nossos 
mas como um colchão, se você está por cima 

você descansa sobre eles, mas se está por baixo vai carregar um peso muito 
grande e ainda vai se sufocar. Não fique imerso nos problemas, embora não 

los, podemos controlar nossas reações diante 



 

Av. Drº Roberto de Almeida Vinhas 

Focalize sua visão não no problema, mas nas promessas de Deus (veja Rm 
8.35-37). Neste texto de Romanos, Paulo diz que somos mais que 
vencedores. Um vencedor é aquele que vence obtendo o controle. O termo 
usado paramais que vencedor, no greg
que podemos ter uma vitória esmagadora, dá para você entender isso? 
Amém.  
 
Quando colocamos nossas vidas nas mãos de Deus e nos apoiamos no 
poder da ressurreição, nada pode nos engolir ou destruir. Não importa a 
situação, Deus pode invertê
mortos pode te colocar acima dos seus problemas.
 
MINISTRAÇÃO 
Pergunte as pessoas (diga que não precisa responder) O que você observa 
que precisa Mudar? Derrepentes coisas que já até tentou e nã
Muitas vezes observamos muito a vida dos outros, mais a bíblia diz no 
Salmos 139:23Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova
conhece os meus pensamentos.
 
Vamos pedir para DEUS fazer mudanças em nossas vidas!
Ore Pedindo que o Espirito Santo venha nos mostrar o que precisa 
mudar e que os filhos de DEUS tenha coragem para MUDAR!
 
(É possível que alguém queira conversar com você referente a algo que 
precisa mudar, pecados ocultos) NUNCA CONTE A NINGUÉM O QUE 
A PESSOA CONFIOU A VOCÊ, CASO SEJA ALGO QUE FUJA DE 
SEU CONHECIMENTO, FORTALEÇA EL
PASTOR OU A PASTORA NO GABINETE
 
Quando sair Ore para que DEUS Pro
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Focalize sua visão não no problema, mas nas promessas de Deus (veja Rm 
37). Neste texto de Romanos, Paulo diz que somos mais que 

vencedores. Um vencedor é aquele que vence obtendo o controle. O termo 
usado paramais que vencedor, no grego, quer dizer “super vencedores”, e 
que podemos ter uma vitória esmagadora, dá para você entender isso? 

Quando colocamos nossas vidas nas mãos de Deus e nos apoiamos no 
poder da ressurreição, nada pode nos engolir ou destruir. Não importa a 

o, Deus pode invertê-la. O mesmo poder que levantou Jesus dos 
mortos pode te colocar acima dos seus problemas. 

Pergunte as pessoas (diga que não precisa responder) O que você observa 
que precisa Mudar? Derrepentes coisas que já até tentou e nã
Muitas vezes observamos muito a vida dos outros, mais a bíblia diz no 

me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova
conhece os meus pensamentos.  

para DEUS fazer mudanças em nossas vidas!
Ore Pedindo que o Espirito Santo venha nos mostrar o que precisa 
mudar e que os filhos de DEUS tenha coragem para MUDAR!

(É possível que alguém queira conversar com você referente a algo que 
ocultos) NUNCA CONTE A NINGUÉM O QUE 

A PESSOA CONFIOU A VOCÊ, CASO SEJA ALGO QUE FUJA DE 
SEU CONHECIMENTO, FORTALEÇA ELE(A) A VIR FALAR COM O 
PASTOR OU A PASTORA NO GABINETE 

Quando sair Ore para que DEUS Proteja a Família, e Transforme todos!

 
 
 

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

Focalize sua visão não no problema, mas nas promessas de Deus (veja Rm 
37). Neste texto de Romanos, Paulo diz que somos mais que 

vencedores. Um vencedor é aquele que vence obtendo o controle. O termo 
o, quer dizer “super vencedores”, e 

que podemos ter uma vitória esmagadora, dá para você entender isso? 

Quando colocamos nossas vidas nas mãos de Deus e nos apoiamos no 
poder da ressurreição, nada pode nos engolir ou destruir. Não importa a 

la. O mesmo poder que levantou Jesus dos 

Pergunte as pessoas (diga que não precisa responder) O que você observa 
que precisa Mudar? Derrepentes coisas que já até tentou e não conseguiu!  
Muitas vezes observamos muito a vida dos outros, mais a bíblia diz no 

me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e 

para DEUS fazer mudanças em nossas vidas! 
Ore Pedindo que o Espirito Santo venha nos mostrar o que precisa 
mudar e que os filhos de DEUS tenha coragem para MUDAR! 

(É possível que alguém queira conversar com você referente a algo que 
ocultos) NUNCA CONTE A NINGUÉM O QUE 

A PESSOA CONFIOU A VOCÊ, CASO SEJA ALGO QUE FUJA DE 
A VIR FALAR COM O 

lia, e Transforme todos! 



 

Av. Drº Roberto de Almeida Vinhas 

Projeto Família Feliz 2
Tema: Transformação de Vida Lição
2Co 5:17Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.
Introdução: 
 Estamos falando da necessidade de transformação em nossas vidas. 
No estudo anterior estávamos falando sobre o poder para nos ajudar
transformação, este poder é o poder da ressurreição, que nos ajuda a 
entender o cancelamento de nossos pecados e nos ajuda a resolver nossos 
diversos problemas. Prosseguindo o estudo, veremos hoje que este poder 
nos ajuda a transformar nossa persona
transformação: 
 
c) O poder de Deus para transformar minha personalidade
 Entendemos por personalidade a nossa maneira de ser, de pensar, de 
agir. Normalmente não conseguimos ver o que precisa ser mudado em nós, 
então pergunte a outras pessoas o que precisa mudar em você; pergunte ao 
seu cônjuge, ao seu pai, mãe, irmão, pastor e principalmente a Deus: “
que você percebe que precisa mudar em mim?” Você vai se surpreender 
com a resposta.  
 
Todos temos defeitos que precisam 
frase: “Estou sempre...” (atrasado, preocupado, ansioso, nervoso, 
estressado, apressado, deprimido, zangado, etc...) Isso são coisas que 
precisam mudar. Você sabe que parte da sua personalidade precisa mudar? 
Então busque forças (poder) em Deus;
 
Deus utiliza um processo:

a) Nascer de novo: Oportunidade de começar de novo, receber nova 
vida, novo começo. É um novo começo com grande diferença, pois 
teremos uma nova natureza e a 
nós. Veja II Co 5.17 e João 3.3
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rojeto Família Feliz 2ª semana –  
Transformação de Vida Lição II 

Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.

Estamos falando da necessidade de transformação em nossas vidas. 
No estudo anterior estávamos falando sobre o poder para nos ajudar
transformação, este poder é o poder da ressurreição, que nos ajuda a 
entender o cancelamento de nossos pecados e nos ajuda a resolver nossos 
diversos problemas. Prosseguindo o estudo, veremos hoje que este poder 
nos ajuda a transformar nossa personalidade e veremos o processo dessa 

O poder de Deus para transformar minha personalidade
Entendemos por personalidade a nossa maneira de ser, de pensar, de 

agir. Normalmente não conseguimos ver o que precisa ser mudado em nós, 
nte a outras pessoas o que precisa mudar em você; pergunte ao 

seu cônjuge, ao seu pai, mãe, irmão, pastor e principalmente a Deus: “
que você percebe que precisa mudar em mim?” Você vai se surpreender 

Todos temos defeitos que precisam de mudança. Repare nisso: Complete a 
frase: “Estou sempre...” (atrasado, preocupado, ansioso, nervoso, 
estressado, apressado, deprimido, zangado, etc...) Isso são coisas que 
precisam mudar. Você sabe que parte da sua personalidade precisa mudar? 

ue forças (poder) em Deus; 

Deus utiliza um processo: Deus utiliza dois passos para nos transformar:
Oportunidade de começar de novo, receber nova 

vida, novo começo. É um novo começo com grande diferença, pois 
teremos uma nova natureza e a habitação do Espírito Santo dentro de 
nós. Veja II Co 5.17 e João 3.3 

Material:
NÃO TEM

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.   

Estamos falando da necessidade de transformação em nossas vidas. 
No estudo anterior estávamos falando sobre o poder para nos ajudar nesta 
transformação, este poder é o poder da ressurreição, que nos ajuda a 
entender o cancelamento de nossos pecados e nos ajuda a resolver nossos 
diversos problemas. Prosseguindo o estudo, veremos hoje que este poder 

lidade e veremos o processo dessa 

O poder de Deus para transformar minha personalidade 
Entendemos por personalidade a nossa maneira de ser, de pensar, de 

agir. Normalmente não conseguimos ver o que precisa ser mudado em nós, 
nte a outras pessoas o que precisa mudar em você; pergunte ao 

seu cônjuge, ao seu pai, mãe, irmão, pastor e principalmente a Deus: “- O 
que você percebe que precisa mudar em mim?” Você vai se surpreender 

de mudança. Repare nisso: Complete a 
frase: “Estou sempre...” (atrasado, preocupado, ansioso, nervoso, 
estressado, apressado, deprimido, zangado, etc...) Isso são coisas que 
precisam mudar. Você sabe que parte da sua personalidade precisa mudar? 

Deus utiliza dois passos para nos transformar: 
Oportunidade de começar de novo, receber nova 

vida, novo começo. É um novo começo com grande diferença, pois 
habitação do Espírito Santo dentro de 

Material: 
NÃO TEM 



 

Av. Drº Roberto de Almeida Vinhas 

b) Permanecer em mudança:
não permitir a conformação com o mundo. Nossa mente precisa estar 
arejada, aberta para as novas ordens de Deus para nossa contin
no processo. Deus nos dará o que está escrito em Gl. 5.22
do espírito”, que contém nove gomos: amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e 
domínio próprio. Quanto a estes “gomos” do fruto, nós os 
estudaremos posteriormente de forma tremenda. Aguarde!!!

 
Não deixe para depois 
 Quem nos impede de mudar não é o diabo, não são outras pessoas, 
somos nós mesmos. Falta-
ao processo de mudança. Não fique dizendo: 
começar uma nova vida”; “
espiritual”; “-Quando me aposentar vou me envolver mais na Igreja”; “
Ah! Na hora que terminar a faculdade vou fazer muita coisa para Deus”.
Na maioria das vezes esses
importantes para depois, comece !!! O difícil é começar. Os engenheiros da 
NASA relatam que a maior parte do combustível de um foguete é 
queimado no lançamento, o difícil é vencer a inércia (estar parado). Jesus 
vai lhe ajudar a mudar, mas você precisa começar, dar o ponta pé inicial. 
Jesus lhe dará poder para começar e para continuar, acredite, creia nisso !!! 
Lembre-se de uma coisa:  

“Você nunca será um fracassado até que desista!!”

Use um Louvor que fale de Mudança, e Ore Junto com Eles, Faça uma 
oração suave, para que todos escutem e entendam, o que esta sendo 
Ministrado... Fale da Importância de Estar na Igreja, Nos Cultos e 

De Um Abraço, e diga que o Projeto Celebrar Berseba está a 
disposição para somar na vida da Familia!

Não esqueça de incentivar as pessoas a trazer mais pessoas para a 
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Permanecer em mudança:Rm 12.2 – Renovação da nossa mente; 
não permitir a conformação com o mundo. Nossa mente precisa estar 
arejada, aberta para as novas ordens de Deus para nossa contin
no processo. Deus nos dará o que está escrito em Gl. 5.22
do espírito”, que contém nove gomos: amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e 
domínio próprio. Quanto a estes “gomos” do fruto, nós os 

emos posteriormente de forma tremenda. Aguarde!!!

Quem nos impede de mudar não é o diabo, não são outras pessoas, 
-nos disposição para começar, e dar continuidade 

ao processo de mudança. Não fique dizendo: “- Um dia desses vou 
começar uma nova vida”; “- Qualquer dia desses, eu melhoro minha vida 

Quando me aposentar vou me envolver mais na Igreja”; “
Ah! Na hora que terminar a faculdade vou fazer muita coisa para Deus”.
Na maioria das vezes esses “dias” nunca chegam. Não deixe as coisas 
importantes para depois, comece !!! O difícil é começar. Os engenheiros da 
NASA relatam que a maior parte do combustível de um foguete é 
queimado no lançamento, o difícil é vencer a inércia (estar parado). Jesus 

i lhe ajudar a mudar, mas você precisa começar, dar o ponta pé inicial. 
Jesus lhe dará poder para começar e para continuar, acredite, creia nisso !!! 

 
“Você nunca será um fracassado até que desista!!”

 
MINISTRAÇÃO 

fale de Mudança, e Ore Junto com Eles, Faça uma 
oração suave, para que todos escutem e entendam, o que esta sendo 
Ministrado... Fale da Importância de Estar na Igreja, Nos Cultos e 

programações... 
De Um Abraço, e diga que o Projeto Celebrar Berseba está a 

disposição para somar na vida da Familia!
Não esqueça de incentivar as pessoas a trazer mais pessoas para a 

próxima Semana. 

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

Renovação da nossa mente; 
não permitir a conformação com o mundo. Nossa mente precisa estar 
arejada, aberta para as novas ordens de Deus para nossa continuidade 
no processo. Deus nos dará o que está escrito em Gl. 5.22-23, “o fruto 
do espírito”, que contém nove gomos: amor, gozo, paz, 
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e 
domínio próprio. Quanto a estes “gomos” do fruto, nós os 

emos posteriormente de forma tremenda. Aguarde!!! 

Quem nos impede de mudar não é o diabo, não são outras pessoas, 
nos disposição para começar, e dar continuidade 

Um dia desses vou 
Qualquer dia desses, eu melhoro minha vida 

Quando me aposentar vou me envolver mais na Igreja”; “- 
Ah! Na hora que terminar a faculdade vou fazer muita coisa para Deus”. 

“dias” nunca chegam. Não deixe as coisas 
importantes para depois, comece !!! O difícil é começar. Os engenheiros da 
NASA relatam que a maior parte do combustível de um foguete é 
queimado no lançamento, o difícil é vencer a inércia (estar parado). Jesus 

i lhe ajudar a mudar, mas você precisa começar, dar o ponta pé inicial. 
Jesus lhe dará poder para começar e para continuar, acredite, creia nisso !!! 

“Você nunca será um fracassado até que desista!!” 

fale de Mudança, e Ore Junto com Eles, Faça uma 
oração suave, para que todos escutem e entendam, o que esta sendo 
Ministrado... Fale da Importância de Estar na Igreja, Nos Cultos e 

De Um Abraço, e diga que o Projeto Celebrar Berseba está a 
disposição para somar na vida da Familia! 

Não esqueça de incentivar as pessoas a trazer mais pessoas para a 



 

Av. Drº Roberto de Almeida Vinhas 

Projeto Família Feliz 3
Tema:O que dirige a Sua Vida?
Mateus 16:24 Então disse Jesus aos seus 
alguém quiser vir após mim, renuncie
sobre si a sua cruz, e siga
linguagem de Hoje): “Também descobri por que as pessoas se 
esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho: é porque elas 
querem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão. É tudo 
como correr atrás do vento.”
 
Introdução: Todos nós somos dirigidos por algo... então pergunto a você: 
Qual a força que dirige sua vida? Talvez você está sendo dirigido por um 
problema, por pressão ou por um prazo. De repente você pode estar sendo 
dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor ou um ódio, amargura e 
outras circunstâncias mais. Vamos ver as forças mais comuns que dirigem 
a vida das pessoas, mas depois veremos o que realmente deve dirigi
vidas: 
 
1) Muitos são dirigidos pela culpa:
profundamente sua vida pode estar dirigindo você hoje, talvez você viva 
debaixo de remorso, ocultando sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culta 
vivem sendo manipuladas 
que o passado controle seu presente e amarre seu futuro, e daí vivem 
perambulando pelo mundo, dizendo que vai empurrando a vida com a 
barriga, para ver onde vai dar... 
 
Nosso passado foi importante, mas não 
exemplo de Moysés que chegou a matar um homem, mas Deus o perdoou, 
veja o exemplo de Gideão, covarde, medroso, mas se transformou num 
grande general. A bíblia diz que é feliz o homem que tem os seus pecados 
perdoados: Salmo 32:1. 
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rojeto Família Feliz 3ª semana –  
O que dirige a Sua Vida? 

Então disse Jesus aos seus 
alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome 
sobre si a sua cruz, e siga-me; Eclesiastes 4:4 (Bíblia na 
linguagem de Hoje): “Também descobri por que as pessoas se 
esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho: é porque elas 

rem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão. É tudo 
como correr atrás do vento.” 

: Todos nós somos dirigidos por algo... então pergunto a você: 
Qual a força que dirige sua vida? Talvez você está sendo dirigido por um 

u por um prazo. De repente você pode estar sendo 
dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor ou um ódio, amargura e 
outras circunstâncias mais. Vamos ver as forças mais comuns que dirigem 
a vida das pessoas, mas depois veremos o que realmente deve dirigi

1) Muitos são dirigidos pela culpa: Coisas que aconteceram e marcaram 
profundamente sua vida pode estar dirigindo você hoje, talvez você viva 
debaixo de remorso, ocultando sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culta 
vivem sendo manipuladas por suas lembranças dolorosas, elas permitem 
que o passado controle seu presente e amarre seu futuro, e daí vivem 
perambulando pelo mundo, dizendo que vai empurrando a vida com a 
barriga, para ver onde vai dar...  

Nosso passado foi importante, mas não podemos ser escravos dele, veja o 
exemplo de Moysés que chegou a matar um homem, mas Deus o perdoou, 
veja o exemplo de Gideão, covarde, medroso, mas se transformou num 
grande general. A bíblia diz que é feliz o homem que tem os seus pecados 

Material:
NÃO TEM

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

Então disse Jesus aos seus discípulos: Se 
se a si mesmo, tome 

me; Eclesiastes 4:4 (Bíblia na 
linguagem de Hoje): “Também descobri por que as pessoas se 
esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho: é porque elas 

rem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão. É tudo 

: Todos nós somos dirigidos por algo... então pergunto a você: 
Qual a força que dirige sua vida? Talvez você está sendo dirigido por um 

u por um prazo. De repente você pode estar sendo 
dirigido por uma lembrança dolorosa, um temor ou um ódio, amargura e 
outras circunstâncias mais. Vamos ver as forças mais comuns que dirigem 
a vida das pessoas, mas depois veremos o que realmente deve dirigir nossas 

Coisas que aconteceram e marcaram 
profundamente sua vida pode estar dirigindo você hoje, talvez você viva 
debaixo de remorso, ocultando sua vergonha. Pessoas dirigidas pela culta 

por suas lembranças dolorosas, elas permitem 
que o passado controle seu presente e amarre seu futuro, e daí vivem 
perambulando pelo mundo, dizendo que vai empurrando a vida com a 

podemos ser escravos dele, veja o 
exemplo de Moysés que chegou a matar um homem, mas Deus o perdoou, 
veja o exemplo de Gideão, covarde, medroso, mas se transformou num 
grande general. A bíblia diz que é feliz o homem que tem os seus pecados 

Material: 
NÃO TEM 
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2) Muitos são dirigidos pelo rancor e raiva:
mágoas sem jamais supera
de contínuo o acontecido em suas mentes. Alguns desses rancorosos se 
fecham em suas mágoas e ficam deprimidos, amargurados, outros 
explodem sua mágoa sendo zan
o rancor e a raiva acabam machucando mais quem os está sentindo do que 
os verdadeiros culpados. Quem nos ofende, provavelmente esquece o 
acontecido e de repente nem sabe dele. Rancor e raiva é como se 
segurássemos uma brasa acesa nas mãos, quem é machucado somos nós 
mesmos, então largue essa brasa em Nome de Jesus. O que passou, passou, 
nada vai mudar o passado. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e 
se afaste dele, a Bíblia diz que é loucura ficar amargurad
leva à morte. Veja em Jó 5:2.
 
3) Muitos são dirigidos pelo medo
paralisante, que tem medo de tudo e de todos, isso pode ser resultado de 
uma criação severa dos pais, ou de traumas decorrentes do passado.  
Pessoas assim perdem grandes oportunidades na vida devido ao medo de 
encarar desafios. Medo é uma cadeia que quer prender você para que Deus 
não realize os propósitos dele em sua vida. Você precisa agir contra isso 
com as armas do amor e da fé em Deus, A Bíb
medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, (1 João 4:18), 
medo supõe castigo, amor é liberdade.
 
4) Muitos são dirigidos pelo materialismo:
mais”, vai lhe fazer mais feliz, mais aceito, m
posses somente trazem felicidade temporária, pois logo, logo queremos 
coisas novas para trazer mais sentimentos agradáveis. Alguns pensam que 
o seu patrimônio é que vai lhe dar auto
mentira, seu verdadeiro valor não está no que você possui, mas no que você 
é, porque riquezas e bens podem ser perdidos de uma hora para outra, mas 
o caráter, a integridade, a educação, a santidade, ninguém pode tirar de 
você... 
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2) Muitos são dirigidos pelo rancor e raiva: Pessoas que se apegam a 
mágoas sem jamais supera-las, ao invés de buscar perdão ficam revivendo 
de contínuo o acontecido em suas mentes. Alguns desses rancorosos se 
fecham em suas mágoas e ficam deprimidos, amargurados, outros 
explodem sua mágoa sendo zangados, agressivos, mal educados. Saiba que 
o rancor e a raiva acabam machucando mais quem os está sentindo do que 
os verdadeiros culpados. Quem nos ofende, provavelmente esquece o 
acontecido e de repente nem sabe dele. Rancor e raiva é como se 

uma brasa acesa nas mãos, quem é machucado somos nós 
mesmos, então largue essa brasa em Nome de Jesus. O que passou, passou, 
nada vai mudar o passado. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e 
se afaste dele, a Bíblia diz que é loucura ficar amargurad
leva à morte. Veja em Jó 5:2. 

dos pelo medo: Pessoas que tem um temor 
paralisante, que tem medo de tudo e de todos, isso pode ser resultado de 
uma criação severa dos pais, ou de traumas decorrentes do passado.  

ssoas assim perdem grandes oportunidades na vida devido ao medo de 
encarar desafios. Medo é uma cadeia que quer prender você para que Deus 
não realize os propósitos dele em sua vida. Você precisa agir contra isso 
com as armas do amor e da fé em Deus, A Bíblia diz que no amor não há 
medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, (1 João 4:18), 
medo supõe castigo, amor é liberdade. 

4) Muitos são dirigidos pelo materialismo: Alguns pensam que o “ter 
mais”, vai lhe fazer mais feliz, mais aceito, mais protegido. As nossas 
posses somente trazem felicidade temporária, pois logo, logo queremos 
coisas novas para trazer mais sentimentos agradáveis. Alguns pensam que 
o seu patrimônio é que vai lhe dar auto-estima, status, mas isso é uma 

deiro valor não está no que você possui, mas no que você 
é, porque riquezas e bens podem ser perdidos de uma hora para outra, mas 
o caráter, a integridade, a educação, a santidade, ninguém pode tirar de 

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

Pessoas que se apegam a 
las, ao invés de buscar perdão ficam revivendo 

de contínuo o acontecido em suas mentes. Alguns desses rancorosos se 
fecham em suas mágoas e ficam deprimidos, amargurados, outros 

gados, agressivos, mal educados. Saiba que 
o rancor e a raiva acabam machucando mais quem os está sentindo do que 
os verdadeiros culpados. Quem nos ofende, provavelmente esquece o 
acontecido e de repente nem sabe dele. Rancor e raiva é como se 

uma brasa acesa nas mãos, quem é machucado somos nós 
mesmos, então largue essa brasa em Nome de Jesus. O que passou, passou, 
nada vai mudar o passado. Para seu próprio bem, aprenda com o passado e 
se afaste dele, a Bíblia diz que é loucura ficar amargurado, é falta de juízo e 

: Pessoas que tem um temor 
paralisante, que tem medo de tudo e de todos, isso pode ser resultado de 
uma criação severa dos pais, ou de traumas decorrentes do passado.  

ssoas assim perdem grandes oportunidades na vida devido ao medo de 
encarar desafios. Medo é uma cadeia que quer prender você para que Deus 
não realize os propósitos dele em sua vida. Você precisa agir contra isso 

lia diz que no amor não há 
medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, (1 João 4:18), 

Alguns pensam que o “ter 
ais protegido. As nossas 

posses somente trazem felicidade temporária, pois logo, logo queremos 
coisas novas para trazer mais sentimentos agradáveis. Alguns pensam que 

estima, status, mas isso é uma 
deiro valor não está no que você possui, mas no que você 

é, porque riquezas e bens podem ser perdidos de uma hora para outra, mas 
o caráter, a integridade, a educação, a santidade, ninguém pode tirar de 



 

Av. Drº Roberto de Almeida Vinhas 

5) Muitos são dirigidos pela necessidade de a
permitem que a expectativa de pais, professores, amigos dirijam suas vidas. 
Muitas pessoas são dirigidas pela pressão social de serem o que não são, de 
terem o que não tem, estão sempre preocupadas em que os outros vão 
pensar ao seu respeito. Infelizmente quem vive seguindo a multidão chega 
uma hora que fica perdido nela. 
 
Nós não sabemos todas as chaves para o sucesso, mas a chave para o 
fracasso é querer agradar a todos. Querer agradar a todos é com certeza 
uma forma de não respeitar o propósito de Deus em sua vida, Jesus disse 
que não poderíamos servir a dois senhores: Mateus 6:24.Deus quer nos 
mostrar como ter uma vida guiada pelos seus propósitos a nós.
 
Nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus em nossas 
vidas, e nada pode compensar os prejuízos de não conhece
sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres.
 
Sem um propósito a vida é um movimento sem sentido, uma atividade sem 
direção e acontecimentos sem motivos. 
simplista, mesquinha e inútil.
 

Pergunte se não tem nada que anda dirigindo a vida deles? Não 
precisa responder... Ore para o SENHOR Jesus Dirigir a Vida,
Diga no final que para alguém dirigir, precisa ter acesso ao volante, 
pergunte quem gostaria de passar o Volante de sua Vida a Jesus? Se 
Tiver alguém, peça para ela repetir a Oração. SENHOR JESUS.... EU 
TE ACEITO, COMO MEU ÚNICO, ETERNO E SUFICIENTE 
SALVADOR! TOMA O CONTROLE DA MINHA VIDA.
 
Pegue o Nome e nº de 
depois de dois dias no Máximo, ligue para dizer que Ela é importante 
Para DEUS e para as Nossas Vidas Também
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5) Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação:
permitem que a expectativa de pais, professores, amigos dirijam suas vidas. 
Muitas pessoas são dirigidas pela pressão social de serem o que não são, de 
terem o que não tem, estão sempre preocupadas em que os outros vão 

u respeito. Infelizmente quem vive seguindo a multidão chega 
uma hora que fica perdido nela.  

Nós não sabemos todas as chaves para o sucesso, mas a chave para o 
fracasso é querer agradar a todos. Querer agradar a todos é com certeza 

itar o propósito de Deus em sua vida, Jesus disse 
que não poderíamos servir a dois senhores: Mateus 6:24.Deus quer nos 
mostrar como ter uma vida guiada pelos seus propósitos a nós.

Nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus em nossas 
as, e nada pode compensar os prejuízos de não conhece

sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. 

Sem um propósito a vida é um movimento sem sentido, uma atividade sem 
o e acontecimentos sem motivos. Sem um propósito, a vida é 

simplista, mesquinha e inútil. 

MINISTRAÇÃO 
Pergunte se não tem nada que anda dirigindo a vida deles? Não 

Ore para o SENHOR Jesus Dirigir a Vida,
Diga no final que para alguém dirigir, precisa ter acesso ao volante, 

ria de passar o Volante de sua Vida a Jesus? Se 
Tiver alguém, peça para ela repetir a Oração. SENHOR JESUS.... EU 
TE ACEITO, COMO MEU ÚNICO, ETERNO E SUFICIENTE 
SALVADOR! TOMA O CONTROLE DA MINHA VIDA.

nº de Celular das Pessoas que aceitara
depois de dois dias no Máximo, ligue para dizer que Ela é importante 
Para DEUS e para as Nossas Vidas Também. 

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

provação: Há pessoas que 
permitem que a expectativa de pais, professores, amigos dirijam suas vidas. 
Muitas pessoas são dirigidas pela pressão social de serem o que não são, de 
terem o que não tem, estão sempre preocupadas em que os outros vão 

u respeito. Infelizmente quem vive seguindo a multidão chega 

Nós não sabemos todas as chaves para o sucesso, mas a chave para o 
fracasso é querer agradar a todos. Querer agradar a todos é com certeza 

itar o propósito de Deus em sua vida, Jesus disse 
que não poderíamos servir a dois senhores: Mateus 6:24.Deus quer nos 
mostrar como ter uma vida guiada pelos seus propósitos a nós. 

Nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus em nossas 
as, e nada pode compensar os prejuízos de não conhece-los, nem o 

 

Sem um propósito a vida é um movimento sem sentido, uma atividade sem 
Sem um propósito, a vida é 

Pergunte se não tem nada que anda dirigindo a vida deles? Não 
Ore para o SENHOR Jesus Dirigir a Vida, 

Diga no final que para alguém dirigir, precisa ter acesso ao volante, 
ria de passar o Volante de sua Vida a Jesus? Se 

Tiver alguém, peça para ela repetir a Oração. SENHOR JESUS.... EU 
TE ACEITO, COMO MEU ÚNICO, ETERNO E SUFICIENTE 
SALVADOR! TOMA O CONTROLE DA MINHA VIDA. 

Celular das Pessoas que aceitaram Jesus, e 
depois de dois dias no Máximo, ligue para dizer que Ela é importante 
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Projeto Família Feliz 4
Tema:VOCÊ NÃO É UM ACIDENTE
Is 44:2 “O Senhor que te criou e te formou desde                                                               
o ventre” 
A bíblia é muito clara em dizer que foi Deus quem nos criou e formou, 
então nós não somos um acidente de percurso, um erro,
 
Pode até ser que nossos pais aqui na terra não tenham planejado a nossa 
vinda, mas Deus com certeza o fez. Muito antes de você ser concebido por 
seus pais, você já era um sonho de Deus. Não estamos respirando neste 
exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência, estamos vivos 
porque Deus decidiu isso. No salmo 139.14
tem um plano para nós antes mesmo de nascermos...
 
Entendemos pela Palavra que Deus tinha um plano ao criar você, você não 
foi feito ao acaso. Esteja certo que você não pegou Deus de surpresa, você 
não foi um imprevisto para Deus. Deus nunca faz nada por acaso nem 
comete erros, ele tem um motivo para cada coisa que criou, ainda mais 
quando falamos de seres humanos.
 
E, o mais interessante é saber que tudo que está ao nosso redor, foi criado 
para nós desfrutarmos, por mais que pesquisem o universo, só vão entender 
quando perceberem que ele foi criado em prol do homem. O universo é 
adequado à nossa existência, feito sob medida com as exa
que tornam a vida humana possível. Olha aqui o que á aprendemos, que 
muitos cientistas estão tão preocupados com o sol, com a lua, com o 
universo inteiro sem dar a devida atenção no propósito para o qual isso 
tudo foi criado, eu e você. 
pequenos como nós, esse é o amor do nosso pai.
O alvo de Deus, o alvo do amor de Deus somos nós, fomos criados para 
sermos um alvo especial do amor do Pai, Deus nos fez para poder nos 
amar, essa verdade edifica qualq
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rojeto Família Feliz 4ª semana –  
VOCÊ NÃO É UM ACIDENTE 

O Senhor que te criou e te formou desde                                                               

A bíblia é muito clara em dizer que foi Deus quem nos criou e formou, 
então nós não somos um acidente de percurso, um erro, 

Pode até ser que nossos pais aqui na terra não tenham planejado a nossa 
vinda, mas Deus com certeza o fez. Muito antes de você ser concebido por 
seus pais, você já era um sonho de Deus. Não estamos respirando neste 

acaso, sorte, destino ou coincidência, estamos vivos 
porque Deus decidiu isso. No salmo 139.14-16, a bíblia nos diz que Deus 
tem um plano para nós antes mesmo de nascermos... 

Entendemos pela Palavra que Deus tinha um plano ao criar você, você não 
o ao acaso. Esteja certo que você não pegou Deus de surpresa, você 

não foi um imprevisto para Deus. Deus nunca faz nada por acaso nem 
comete erros, ele tem um motivo para cada coisa que criou, ainda mais 
quando falamos de seres humanos. 

ante é saber que tudo que está ao nosso redor, foi criado 
para nós desfrutarmos, por mais que pesquisem o universo, só vão entender 
quando perceberem que ele foi criado em prol do homem. O universo é 
adequado à nossa existência, feito sob medida com as exa
que tornam a vida humana possível. Olha aqui o que á aprendemos, que 
muitos cientistas estão tão preocupados com o sol, com a lua, com o 
universo inteiro sem dar a devida atenção no propósito para o qual isso 
tudo foi criado, eu e você. Deus fez algo tão grande para seres tão 
pequenos como nós, esse é o amor do nosso pai. 
O alvo de Deus, o alvo do amor de Deus somos nós, fomos criados para 
sermos um alvo especial do amor do Pai, Deus nos fez para poder nos 
amar, essa verdade edifica qualquer vida, qualquer pessoa. A Bíblia nos diz 

Material:
NÃO TEM

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

O Senhor que te criou e te formou desde                                                               

A bíblia é muito clara em dizer que foi Deus quem nos criou e formou, 
 um infortúnio.  

Pode até ser que nossos pais aqui na terra não tenham planejado a nossa 
vinda, mas Deus com certeza o fez. Muito antes de você ser concebido por 
seus pais, você já era um sonho de Deus. Não estamos respirando neste 

acaso, sorte, destino ou coincidência, estamos vivos 
16, a bíblia nos diz que Deus 

Entendemos pela Palavra que Deus tinha um plano ao criar você, você não 
o ao acaso. Esteja certo que você não pegou Deus de surpresa, você 

não foi um imprevisto para Deus. Deus nunca faz nada por acaso nem 
comete erros, ele tem um motivo para cada coisa que criou, ainda mais 

ante é saber que tudo que está ao nosso redor, foi criado 
para nós desfrutarmos, por mais que pesquisem o universo, só vão entender 
quando perceberem que ele foi criado em prol do homem. O universo é 
adequado à nossa existência, feito sob medida com as exatas especificações 
que tornam a vida humana possível. Olha aqui o que á aprendemos, que 
muitos cientistas estão tão preocupados com o sol, com a lua, com o 
universo inteiro sem dar a devida atenção no propósito para o qual isso 

Deus fez algo tão grande para seres tão 

O alvo de Deus, o alvo do amor de Deus somos nós, fomos criados para 
sermos um alvo especial do amor do Pai, Deus nos fez para poder nos 

uer vida, qualquer pessoa. A Bíblia nos diz 

Material: 
NÃO TEM 
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que Deus é amor (1Jo 4:8), ela não diz que ele tem amor, Ele é Amor. 
Amor é a essência do caráter de Deus, Deus não precisou criar o amor, o 
amor sempre existiu em Deus. Porque estamos dizendo isso? Para que 
todos possam entender que Deus poderia muito bem viver sem nós, sem eu 
e sem você, então porque Ele nos fez? Essa é uma pergunta que a resposta 
pode dar muitas direções para nossas vidas: Deus nos fez para nos amar, 
você entende isso? Mas talvez você esteja pe
tanto, porque passo por problemas, por provações e tantas outras coisas 
tristes?” A questão não é porque você passa tudo isso, mas para que você 
passa, pois com certeza tudo isso acontece conosco para que no final Deus 
mostre e prove o quanto Ele nos ama e o quanto ele quer nos ver 
dependentes dele.  
 
Aliás, tanto sofrimento e luta, não foi por culpa de Deus que veio à terra, 
Ele disse para o homem quando o criou para obedecer, e que a 
desobediência traria muitas consequências rui
Desobedeceu e trouxe todos esses males sobre a vida na terra. Mas 
venhamos e convenhamos, o problema não estava só em Adão, até hoje 
Deus nos alerta sobre os perigos da desobediência e mesmo assim muitos 
desobedecem e trazem sobre 
 
Queridos, se não houvesse Deus e se ele não fosse amor, a vida não teria 
nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo e errado, 
bem como nenhuma esperança além de nossos dias aqui na terra.
Mas Há um Deus que nos fez por uma razão, e nossa vida tem um 
profundo significado, só descobrimos esse significado e propósito quando 
tomamos a Deus como ponto de referência de nossa vida. Então que fique 
claro, você não é um acidente, você faz parte dos planos de Deus.
 
MINISTRAÇÃO 
Ore a DEUS com Uma musica que fale do amor de DEUS por nós, faça 
eles entenderem que não são simplesmente um qualquer aqui no Planeta... 
Que são Filhos, Que DEUS os Ama...
Despede a Todos, e assim que chegar em Casa, Ore por 5min para DEUS 
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que Deus é amor (1Jo 4:8), ela não diz que ele tem amor, Ele é Amor. 
Amor é a essência do caráter de Deus, Deus não precisou criar o amor, o 
amor sempre existiu em Deus. Porque estamos dizendo isso? Para que 

s possam entender que Deus poderia muito bem viver sem nós, sem eu 
e sem você, então porque Ele nos fez? Essa é uma pergunta que a resposta 
pode dar muitas direções para nossas vidas: Deus nos fez para nos amar, 
você entende isso? Mas talvez você esteja perguntando: “Se Deus me ama 
tanto, porque passo por problemas, por provações e tantas outras coisas 
tristes?” A questão não é porque você passa tudo isso, mas para que você 
passa, pois com certeza tudo isso acontece conosco para que no final Deus 

rove o quanto Ele nos ama e o quanto ele quer nos ver 

Aliás, tanto sofrimento e luta, não foi por culpa de Deus que veio à terra, 
Ele disse para o homem quando o criou para obedecer, e que a 
desobediência traria muitas consequências ruins, e o que o homem fez? 
Desobedeceu e trouxe todos esses males sobre a vida na terra. Mas 
venhamos e convenhamos, o problema não estava só em Adão, até hoje 
Deus nos alerta sobre os perigos da desobediência e mesmo assim muitos 
desobedecem e trazem sobre si conseqüências desastrosas.

Queridos, se não houvesse Deus e se ele não fosse amor, a vida não teria 
nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo e errado, 
bem como nenhuma esperança além de nossos dias aqui na terra.

ue nos fez por uma razão, e nossa vida tem um 
profundo significado, só descobrimos esse significado e propósito quando 
tomamos a Deus como ponto de referência de nossa vida. Então que fique 
claro, você não é um acidente, você faz parte dos planos de Deus.

Ore a DEUS com Uma musica que fale do amor de DEUS por nós, faça 
eles entenderem que não são simplesmente um qualquer aqui no Planeta... 
Que são Filhos, Que DEUS os Ama... 
Despede a Todos, e assim que chegar em Casa, Ore por 5min para DEUS 

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

que Deus é amor (1Jo 4:8), ela não diz que ele tem amor, Ele é Amor. 
Amor é a essência do caráter de Deus, Deus não precisou criar o amor, o 
amor sempre existiu em Deus. Porque estamos dizendo isso? Para que 

s possam entender que Deus poderia muito bem viver sem nós, sem eu 
e sem você, então porque Ele nos fez? Essa é uma pergunta que a resposta 
pode dar muitas direções para nossas vidas: Deus nos fez para nos amar, 

rguntando: “Se Deus me ama 
tanto, porque passo por problemas, por provações e tantas outras coisas 
tristes?” A questão não é porque você passa tudo isso, mas para que você 
passa, pois com certeza tudo isso acontece conosco para que no final Deus 

rove o quanto Ele nos ama e o quanto ele quer nos ver 

Aliás, tanto sofrimento e luta, não foi por culpa de Deus que veio à terra, 
Ele disse para o homem quando o criou para obedecer, e que a 

ns, e o que o homem fez? 
Desobedeceu e trouxe todos esses males sobre a vida na terra. Mas 
venhamos e convenhamos, o problema não estava só em Adão, até hoje 
Deus nos alerta sobre os perigos da desobediência e mesmo assim muitos 

si conseqüências desastrosas. 

Queridos, se não houvesse Deus e se ele não fosse amor, a vida não teria 
nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo e errado, 
bem como nenhuma esperança além de nossos dias aqui na terra. 

ue nos fez por uma razão, e nossa vida tem um 
profundo significado, só descobrimos esse significado e propósito quando 
tomamos a Deus como ponto de referência de nossa vida. Então que fique 
claro, você não é um acidente, você faz parte dos planos de Deus. 

Ore a DEUS com Uma musica que fale do amor de DEUS por nós, faça 
eles entenderem que não são simplesmente um qualquer aqui no Planeta... 

Despede a Todos, e assim que chegar em Casa, Ore por 5min para DEUS 
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habitar naquela Família 
Projeto Família Feliz 
Tema:Vida com Propósito
Colossenses 1:16Porque nele foram criadas todas as coisas 
que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, 
sejam dominações, sejam 
foi criado por ele e para ele.
Afinal de contas, por que motivo estou aqui
 
Tudo começa em Deus: Colossenses cap1:16
propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, 
espírito ou mesmo sua felicidade. Esse propósito é muito maior que sua 
família, sua carreira, ou mesmo seus mais audaciosos sonhos.
 
Se nós quisermos saber porque estamos aqui neste planeta, devemos 
começar por Deus. Nós nascemos de acordo com o
cumprir os propósitos dele. Não podemos desejar entender o sentido de 
nossa vida começando por nós mesmos, pois cada um de nós temos desejos 
e propósitos diferenciados.
 
A nossa vida está nas mãos de Deus, veja isso em Jó 12:10, É 
Deus que mantêm todas as vidas aqui. Não descobriremos o sentido da vida 
olhando para nós mesmos. Imagine se um cientista faz algo brilhante e 
morre sem deixar um manual de instruções, como iríamos olhar para a 
invenção e descobrir como funci
ou o manual do fabricante poderá mostrar sua utilidade, assim somos eu e 
você.Então não descobriremos o sentido da nossa vida, o propósito de 
nossa vida olhando para nós mesmos, precisamos buscar isso em Deus, 
pois só existimos porque ele deseja que existamos.
 Você foi feito POR DEUS E PARA DEUS. Viver é deixar Deus nos 
usar para os seus propósitos e nãousar a Deus cumprir os nossos 
propósitos, uma coisa é bem diferente da outra. A Bíblia nos diz que os 
desejos humanos nos levam para executar as vontades da carne, mas o 
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rojeto Família Feliz 5ª semana –  
Vida com Propósito 

Colossenses 1:16Porque nele foram criadas todas as coisas 
que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, 
sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo 
foi criado por ele e para ele. 
Afinal de contas, por que motivo estou aqui neste Planeta?

Tudo começa em Deus: Colossenses cap1:16 A questão não é você. O 
propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, 
espírito ou mesmo sua felicidade. Esse propósito é muito maior que sua 
família, sua carreira, ou mesmo seus mais audaciosos sonhos.

Se nós quisermos saber porque estamos aqui neste planeta, devemos 
começar por Deus. Nós nascemos de acordo com os propósitos dele e para 
cumprir os propósitos dele. Não podemos desejar entender o sentido de 
nossa vida começando por nós mesmos, pois cada um de nós temos desejos 
e propósitos diferenciados. 

A nossa vida está nas mãos de Deus, veja isso em Jó 12:10, É 
Deus que mantêm todas as vidas aqui. Não descobriremos o sentido da vida 
olhando para nós mesmos. Imagine se um cientista faz algo brilhante e 
morre sem deixar um manual de instruções, como iríamos olhar para a 
invenção e descobrir como funciona ou para que serve? Somente o criador 
ou o manual do fabricante poderá mostrar sua utilidade, assim somos eu e 
você.Então não descobriremos o sentido da nossa vida, o propósito de 
nossa vida olhando para nós mesmos, precisamos buscar isso em Deus, 

só existimos porque ele deseja que existamos. 
Você foi feito POR DEUS E PARA DEUS. Viver é deixar Deus nos 

usar para os seus propósitos e nãousar a Deus cumprir os nossos 
propósitos, uma coisa é bem diferente da outra. A Bíblia nos diz que os 

nos nos levam para executar as vontades da carne, mas o 

Material:
NÃO TEM

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

Colossenses 1:16Porque nele foram criadas todas as coisas 
que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, 

principados, sejam potestades. Tudo 

neste Planeta? 

A questão não é você. O 
propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de 
espírito ou mesmo sua felicidade. Esse propósito é muito maior que sua 
família, sua carreira, ou mesmo seus mais audaciosos sonhos. 

Se nós quisermos saber porque estamos aqui neste planeta, devemos 
s propósitos dele e para 

cumprir os propósitos dele. Não podemos desejar entender o sentido de 
nossa vida começando por nós mesmos, pois cada um de nós temos desejos 

A nossa vida está nas mãos de Deus, veja isso em Jó 12:10, É ele, o Senhor 
Deus que mantêm todas as vidas aqui. Não descobriremos o sentido da vida 
olhando para nós mesmos. Imagine se um cientista faz algo brilhante e 
morre sem deixar um manual de instruções, como iríamos olhar para a 

ona ou para que serve? Somente o criador 
ou o manual do fabricante poderá mostrar sua utilidade, assim somos eu e 
você.Então não descobriremos o sentido da nossa vida, o propósito de 
nossa vida olhando para nós mesmos, precisamos buscar isso em Deus, 

Você foi feito POR DEUS E PARA DEUS. Viver é deixar Deus nos 
usar para os seus propósitos e nãousar a Deus cumprir os nossos 
propósitos, uma coisa é bem diferente da outra. A Bíblia nos diz que os 

nos nos levam para executar as vontades da carne, mas o 

Material: 
NÃO TEM 



 

Av. Drº Roberto de Almeida Vinhas 

propósito do Espírito nos leva para vida e paz, veja isso em Romanos 8:6.
 É muito bom termos metas, concentrações para alcançarmos objetivos 
pessoais, mas eles serão nada se os propósitos de Deus não
cumpridos na minha vida. Posso de repente ser uma pessoa extremamente 
realizada nas coisas seculares, mas mesmo assim sentir dentro de mim um 
grande vazio e frustração, com sensação que falta alguma coisa.
 Muitas pessoas acham que a Bíblia é um liv
verdade quer é que nós encontremos o motivo pelo qual Deus nos criou.
 Então como descobrir o propósito pelo qual nós fomos criados? Há 
duas maneiras: 
1)Especulação: Entrar na maneira dos achismos, acho isso, acho aquilo, 
penso isso, penso aquilo, muitos morreram especulando, perguntando a si 
mesmo o que eram, de onde vieram, para onde vão, etc. Estão se 
perguntando isso até hoje.
2)Revelação: Precisamos nos voltar para o Deus que revelou sobre a vida 
na Palavra, a Bíblia sagrada. O
uma invenção é perguntando ao inventor. Então pergunte a Deus qual o 
propósito da sua vida. Só Deus tem o manual do proprietário, Deus não só 
é o ponto de partida de nossa vida como é a fonte dela. Para descobri
propósito de nossa vida precisamos nos voltar para a Palavra de Deus. 
Descobriremos nossos propósitos de vida através de um relacionamento 
com Jesus, saberemos que Deus já pensava neste propósito muito antes de 
nós mesmos pensarmos nele, Ele nos criou 
Resumindo, queremos dizer desde o início que a vida sem Deus não faz 
sentido. 
 
MINISTRAÇÃO 
Ore a DEUS com Uma musica que fale do amor de DEUS por nós, faça 
eles entenderem que não são simplesmente um qualquer aqui no Planeta... 
Que são Filhos, Que DEUS os Ama...
Despede a Todos, e assim que chegar em Casa, Ore por 5min para DEUS 
habitar naquela Família 
Faça um desafio, para naquela semana cada um ligar ou falar para 3 
pessoas do que DEUS tem feito no Família Feliz! E Convidar para vir 
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propósito do Espírito nos leva para vida e paz, veja isso em Romanos 8:6.
É muito bom termos metas, concentrações para alcançarmos objetivos 

pessoais, mas eles serão nada se os propósitos de Deus não
cumpridos na minha vida. Posso de repente ser uma pessoa extremamente 
realizada nas coisas seculares, mas mesmo assim sentir dentro de mim um 
grande vazio e frustração, com sensação que falta alguma coisa.

Muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro de auto
verdade quer é que nós encontremos o motivo pelo qual Deus nos criou.

Então como descobrir o propósito pelo qual nós fomos criados? Há 

1)Especulação: Entrar na maneira dos achismos, acho isso, acho aquilo, 
o, penso aquilo, muitos morreram especulando, perguntando a si 

mesmo o que eram, de onde vieram, para onde vão, etc. Estão se 
perguntando isso até hoje. 
2)Revelação: Precisamos nos voltar para o Deus que revelou sobre a vida 
na Palavra, a Bíblia sagrada. O modo mais fácil de descobrir o propósito de 
uma invenção é perguntando ao inventor. Então pergunte a Deus qual o 
propósito da sua vida. Só Deus tem o manual do proprietário, Deus não só 
é o ponto de partida de nossa vida como é a fonte dela. Para descobri
propósito de nossa vida precisamos nos voltar para a Palavra de Deus. 
Descobriremos nossos propósitos de vida através de um relacionamento 
com Jesus, saberemos que Deus já pensava neste propósito muito antes de 
nós mesmos pensarmos nele, Ele nos criou para sua eternidade. 
Resumindo, queremos dizer desde o início que a vida sem Deus não faz 

Ore a DEUS com Uma musica que fale do amor de DEUS por nós, faça 
eles entenderem que não são simplesmente um qualquer aqui no Planeta... 

o Filhos, Que DEUS os Ama... 
Despede a Todos, e assim que chegar em Casa, Ore por 5min para DEUS 

Faça um desafio, para naquela semana cada um ligar ou falar para 3 
pessoas do que DEUS tem feito no Família Feliz! E Convidar para vir 

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

propósito do Espírito nos leva para vida e paz, veja isso em Romanos 8:6. 
É muito bom termos metas, concentrações para alcançarmos objetivos 

pessoais, mas eles serão nada se os propósitos de Deus não forem 
cumpridos na minha vida. Posso de repente ser uma pessoa extremamente 
realizada nas coisas seculares, mas mesmo assim sentir dentro de mim um 
grande vazio e frustração, com sensação que falta alguma coisa. 

ro de auto-ajuda, ela na 
verdade quer é que nós encontremos o motivo pelo qual Deus nos criou. 

Então como descobrir o propósito pelo qual nós fomos criados? Há 

1)Especulação: Entrar na maneira dos achismos, acho isso, acho aquilo, 
o, penso aquilo, muitos morreram especulando, perguntando a si 

mesmo o que eram, de onde vieram, para onde vão, etc. Estão se 

2)Revelação: Precisamos nos voltar para o Deus que revelou sobre a vida 
modo mais fácil de descobrir o propósito de 

uma invenção é perguntando ao inventor. Então pergunte a Deus qual o 
propósito da sua vida. Só Deus tem o manual do proprietário, Deus não só 
é o ponto de partida de nossa vida como é a fonte dela. Para descobrir o 
propósito de nossa vida precisamos nos voltar para a Palavra de Deus. 
Descobriremos nossos propósitos de vida através de um relacionamento 
com Jesus, saberemos que Deus já pensava neste propósito muito antes de 

para sua eternidade.  
Resumindo, queremos dizer desde o início que a vida sem Deus não faz 

Ore a DEUS com Uma musica que fale do amor de DEUS por nós, faça 
eles entenderem que não são simplesmente um qualquer aqui no Planeta... 

Despede a Todos, e assim que chegar em Casa, Ore por 5min para DEUS 

Faça um desafio, para naquela semana cada um ligar ou falar para 3 
pessoas do que DEUS tem feito no Família Feliz! E Convidar para vir no 
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Proximo...DESAFIE ELES VOCÊ VAI SE SURPREENDER
Projeto Família Feliz 6
Tema:ESTRANHAS ESCOLHAS DE DEUS
Mc 1:4 Apareceu João batizando no deserto, e pregando o batismo de 
arrependimento, para remissão dos pecados. 5E toda a província da 
Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele; e todos eram batizados por ele 
no rio Jordão, confessando os seus pecados. 6E Joã
pêlos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e 
comia gafanhotos e mel silvestre.
 
Uma coisa muito difícil é quando temos que escolher alguma coisa e temos 
opções variadas, ficamos em dúvida, mas sempre queremos o me
nunca o pior! Imagine: Verduras no mercado, tipos diferenciados de arroz, 
feijão, etc., carro, profissão, casa, etc. E na Bíblia nós vemos Deus também 
passando por momentos assim: Sempre tendo de escolher, e quando 
paramos para analisar percebemos qu
quanto estranhas ao nosso parecer!
 
Observe este Homem, João Batista: Vivia em umaépoca de homens muito 
estudiosos da Lei, havia sumos sacerdotes, homens estudados, preparados 
desde criança para tal função. Estes governa
judeus, tinham influência familiar, tinham influência com o povo. Havia 
400 anos que não se levantava um profeta oficialmente; Ai aparece um 
homem meio esquisito, filho de gente pobre, da roça, ele se retira para o 
deserto, cobre-se de pele de camelo, come gafanhoto e mel silvestre. Um 
homem duro nas suas palavras; Da para entender a “Estranha” escolha de 
DEUS? 
 
Era estranho, esquisito, mas tinha uma mensagem, tinha uma missão: 
“arrependei-vos”, produzia bons frutos, era o que 
vezes vamos comprar uma peça de um carro, ou outra coisa que não temos 
habito de ver, as vezes pegamos cada coisa esquisita, estranha... porém esta 
coisa esquisita e estranha é o que faz funcionar! Tu é meio esquisito, 
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Proximo...DESAFIE ELES VOCÊ VAI SE SURPREENDER
rojeto Família Feliz 6ª semana –  

ESTRANHAS ESCOLHAS DE DEUS 
Mc 1:4 Apareceu João batizando no deserto, e pregando o batismo de 
arrependimento, para remissão dos pecados. 5E toda a província da 
Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele; e todos eram batizados por ele 
no rio Jordão, confessando os seus pecados. 6E João andava vestido de 
pêlos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e 
comia gafanhotos e mel silvestre. 

Uma coisa muito difícil é quando temos que escolher alguma coisa e temos 
opções variadas, ficamos em dúvida, mas sempre queremos o me
nunca o pior! Imagine: Verduras no mercado, tipos diferenciados de arroz, 
feijão, etc., carro, profissão, casa, etc. E na Bíblia nós vemos Deus também 
passando por momentos assim: Sempre tendo de escolher, e quando 
paramos para analisar percebemos que Deus fazia umas escolhas um tanto 
quanto estranhas ao nosso parecer! 

Observe este Homem, João Batista: Vivia em umaépoca de homens muito 
estudiosos da Lei, havia sumos sacerdotes, homens estudados, preparados 
desde criança para tal função. Estes governavam o templo e a religião dos 
judeus, tinham influência familiar, tinham influência com o povo. Havia 
400 anos que não se levantava um profeta oficialmente; Ai aparece um 
homem meio esquisito, filho de gente pobre, da roça, ele se retira para o 

se de pele de camelo, come gafanhoto e mel silvestre. Um 
homem duro nas suas palavras; Da para entender a “Estranha” escolha de 

Era estranho, esquisito, mas tinha uma mensagem, tinha uma missão: 
vos”, produzia bons frutos, era o que DEUS precisava!  As 

vezes vamos comprar uma peça de um carro, ou outra coisa que não temos 
habito de ver, as vezes pegamos cada coisa esquisita, estranha... porém esta 
coisa esquisita e estranha é o que faz funcionar! Tu é meio esquisito, 

NÃO ESQUEÇA; 
É O CONVITE DA FESTA

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

Proximo...DESAFIE ELES VOCÊ VAI SE SURPREENDER 

Mc 1:4 Apareceu João batizando no deserto, e pregando o batismo de 
arrependimento, para remissão dos pecados. 5E toda a província da 
Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele; e todos eram batizados por ele 

o andava vestido de 
pêlos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e 

Uma coisa muito difícil é quando temos que escolher alguma coisa e temos 
opções variadas, ficamos em dúvida, mas sempre queremos o melhor, 
nunca o pior! Imagine: Verduras no mercado, tipos diferenciados de arroz, 
feijão, etc., carro, profissão, casa, etc. E na Bíblia nós vemos Deus também 
passando por momentos assim: Sempre tendo de escolher, e quando 

e Deus fazia umas escolhas um tanto 

Observe este Homem, João Batista: Vivia em umaépoca de homens muito 
estudiosos da Lei, havia sumos sacerdotes, homens estudados, preparados 

vam o templo e a religião dos 
judeus, tinham influência familiar, tinham influência com o povo. Havia 
400 anos que não se levantava um profeta oficialmente; Ai aparece um 
homem meio esquisito, filho de gente pobre, da roça, ele se retira para o 

se de pele de camelo, come gafanhoto e mel silvestre. Um 
homem duro nas suas palavras; Da para entender a “Estranha” escolha de 

Era estranho, esquisito, mas tinha uma mensagem, tinha uma missão: 
DEUS precisava!  As 

vezes vamos comprar uma peça de um carro, ou outra coisa que não temos 
habito de ver, as vezes pegamos cada coisa esquisita, estranha... porém esta 
coisa esquisita e estranha é o que faz funcionar! Tu é meio esquisito, 

NÃO ESQUEÇA; NO FINAL 
É O CONVITE DA FESTA 
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ESTRANHO... MAIS DEUS ESCOLHEU VOCÊ! 
 
Olhe para as Escolhas de DEUS; 
JACÓ: um trapaceiro, mas tornou
MOISÉS: foi assassino, não sabia falar direito, mas foi quem Deus 
escolheu para salvar o povo
RAABE: uma prostituta, foi a escolhida para esc
citada depois até na genealogia do Cristo;
GIDEÃO: medroso, retrucados, família humilde, mas foi o escolhido para 
libertar Israel 
SAMUEL: um menino, mas o sacerdócio em crise, fez com que Deus o 
escolhesse; 
ISAIAS: homem de lábios 
lábios, mas uma brasa viva o tocou e teve muitas palavras sábias;
JEREMIAS: chorão, lamentador, de personalidade frágil, mas Deus o 
capacitou para levar sua mensagem ao povo;
AMÓS: um boiadeiro, colhedor de figos, não
nem discípulo de profeta, mas tinha uma mensagem de alerta ao povo 
contra os seus pecados. Lá havia reis, sacerdotes, profetas, mas Deus 
escolhe a ele; 
JONAS: um camarada medroso, preguiçoso, fujão, mas tinha Palavras de 
salvação para o povo, palavras dadas por Deus;
OS APÓSTOLOS: homens pescadores, em sua maioria indoutos, 
medrosos, confusos, as vezes sem fé, covardes, cheio de problemas no 
temperamento, mas foram os escolhidos e capacitados pelo Senhor a pregar 
o Evangelho, a dar continuidade na boa Obra do Senhor. 
 
DEUS NÃO ESCOLHE OS CAPACITADOS, ELE CAPACITA OS 
ESCOLHIDOS; 
SAULO DE TARSO:Homem duro, cheio de si, zeloso na lei, mas Deus o 
quebranta e ele se torna o apóstolo, teólogo, o que mais entendeu a Graça 
de Deus, o que mais explicou sobre o amor.
 
Mas o que temos com tudo isso ? Somos muitos aqui, talvez com inúmeros 

Igreja 
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DEUS ESCOLHEU VOCÊ!  

Olhe para as Escolhas de DEUS;  
JACÓ: um trapaceiro, mas tornou-se o cabeça do povo de Deus;
MOISÉS: foi assassino, não sabia falar direito, mas foi quem Deus 
escolheu para salvar o povo 
RAABE: uma prostituta, foi a escolhida para esconder os servos de Deus; 
citada depois até na genealogia do Cristo; 
GIDEÃO: medroso, retrucados, família humilde, mas foi o escolhido para 

SAMUEL: um menino, mas o sacerdócio em crise, fez com que Deus o 

ISAIAS: homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros 
lábios, mas uma brasa viva o tocou e teve muitas palavras sábias;
JEREMIAS: chorão, lamentador, de personalidade frágil, mas Deus o 
capacitou para levar sua mensagem ao povo; 
AMÓS: um boiadeiro, colhedor de figos, não era de família de profetas 
nem discípulo de profeta, mas tinha uma mensagem de alerta ao povo 
contra os seus pecados. Lá havia reis, sacerdotes, profetas, mas Deus 

JONAS: um camarada medroso, preguiçoso, fujão, mas tinha Palavras de 
o para o povo, palavras dadas por Deus; 

OS APÓSTOLOS: homens pescadores, em sua maioria indoutos, 
medrosos, confusos, as vezes sem fé, covardes, cheio de problemas no 
temperamento, mas foram os escolhidos e capacitados pelo Senhor a pregar 

ar continuidade na boa Obra do Senhor. 

DEUS NÃO ESCOLHE OS CAPACITADOS, ELE CAPACITA OS 

SAULO DE TARSO:Homem duro, cheio de si, zeloso na lei, mas Deus o 
quebranta e ele se torna o apóstolo, teólogo, o que mais entendeu a Graça 

mais explicou sobre o amor. 

Mas o que temos com tudo isso ? Somos muitos aqui, talvez com inúmeros 

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

se o cabeça do povo de Deus; 
MOISÉS: foi assassino, não sabia falar direito, mas foi quem Deus 

onder os servos de Deus; 

GIDEÃO: medroso, retrucados, família humilde, mas foi o escolhido para 

SAMUEL: um menino, mas o sacerdócio em crise, fez com que Deus o 

impuros, no meio de um povo de impuros 
lábios, mas uma brasa viva o tocou e teve muitas palavras sábias; 
JEREMIAS: chorão, lamentador, de personalidade frágil, mas Deus o 

era de família de profetas 
nem discípulo de profeta, mas tinha uma mensagem de alerta ao povo 
contra os seus pecados. Lá havia reis, sacerdotes, profetas, mas Deus 

JONAS: um camarada medroso, preguiçoso, fujão, mas tinha Palavras de 

OS APÓSTOLOS: homens pescadores, em sua maioria indoutos, 
medrosos, confusos, as vezes sem fé, covardes, cheio de problemas no 
temperamento, mas foram os escolhidos e capacitados pelo Senhor a pregar 

ar continuidade na boa Obra do Senhor.  

DEUS NÃO ESCOLHE OS CAPACITADOS, ELE CAPACITA OS 

SAULO DE TARSO:Homem duro, cheio de si, zeloso na lei, mas Deus o 
quebranta e ele se torna o apóstolo, teólogo, o que mais entendeu a Graça 

Mas o que temos com tudo isso ? Somos muitos aqui, talvez com inúmeros 



 

Av. Drº Roberto de Almeida Vinhas 

problemas, com inúmeras dificuldades, com inúmeras limitações; Talvez 
você se acha até meio esquisitos, com hábitos estranhos, mas Deus 
escolheu foi você para que esta obra aqui vá adiante, Ele é quem vai 
capacitar você!  Pode ser estranho para você Deus ter te escolhido, mas a 
obra é d’Ele,Ele sabe o que faz.  
Talvez você pense: Deus podia ter escolhido alguém melhor, mais 
capacitado, com mais tempo 
inteligente, não meu amado. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, 
por mais estranha que pareça esta escolha, se nos colocarmos a disposição 
de Deus, muita coisa poderá mudar;
 
Talvez até mesmo você que ainda ne
assíduo pense: “Eu sou muito pecador, tenho muitas coisas a mudar, Deus 
ainda não quer nada comigo”; Engano Seu. Jesus veio exatamente para 
você e todos aqueles que se julgam necessitados da graça de Deus.  Leia 1 
Coríntios 1:27  
DEUS ESCOLHEU VOCÊ! Um dia DEUS escolheu um garoto chamado 
Davi, E com um estilingue fez uma arma LETAL! DEUS FAZ DO 
IMPROVÁVEL UMA ARMA LETAL... Coisas aos teus olhos estranhas, 
Quem sabe nem você escolheria você! Você pode ser o improvável das 
pessoas, MAIS É ESCOLHIDO DE DEUS... DEUS TE ESCOLHEU, 
POIS ELE TEM UM PROPÓSITO,
As vezes observamos um motor desmontado e nem sabemos para que serve 
aquelas peças, mais uma peça encaixada a outra peça, logo logo 
começamos entender! DEUS LOGO LOGO VAI TE DI
ENCAIXA TUDO, ALEGRE, VOCÊ É UM ESCOLHIDO DE DEUS... 
MESMO SENDO BEM ESTRANHO E ESQUISITO!
 
MINISTRAÇÃO: Diga a Eles; Bem estamos chegando ao Final de mais 
um FAMILIA FELIZ... Quero em Nome da Igreja Projeto Celebrar
BERSEBA Agradecer vocês por nos acolher, e ouvir a Palavra...
Gostaria de Fazer Algo, Semana que Vem é a 7ª Ministração... VAMOS 
FAZER UMA FESTA? Cada um Traz Algo, coisas simples, Nada de 
gastos ok! Traga um “prato cheio” rs e no mínimo 2 pessoas 

Igreja 
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problemas, com inúmeras dificuldades, com inúmeras limitações; Talvez 
você se acha até meio esquisitos, com hábitos estranhos, mas Deus 

ara que esta obra aqui vá adiante, Ele é quem vai 
capacitar você!  Pode ser estranho para você Deus ter te escolhido, mas a 
obra é d’Ele,Ele sabe o que faz.   
Talvez você pense: Deus podia ter escolhido alguém melhor, mais 
capacitado, com mais tempo disponível, mais forte, mais valente, mais 
inteligente, não meu amado. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, 
por mais estranha que pareça esta escolha, se nos colocarmos a disposição 
de Deus, muita coisa poderá mudar; 

Talvez até mesmo você que ainda nem vai a igreja, ou é um visitante 
assíduo pense: “Eu sou muito pecador, tenho muitas coisas a mudar, Deus 
ainda não quer nada comigo”; Engano Seu. Jesus veio exatamente para 
você e todos aqueles que se julgam necessitados da graça de Deus.  Leia 1 

DEUS ESCOLHEU VOCÊ! Um dia DEUS escolheu um garoto chamado 
Davi, E com um estilingue fez uma arma LETAL! DEUS FAZ DO 
IMPROVÁVEL UMA ARMA LETAL... Coisas aos teus olhos estranhas, 
Quem sabe nem você escolheria você! Você pode ser o improvável das 

ssoas, MAIS É ESCOLHIDO DE DEUS... DEUS TE ESCOLHEU, 
POIS ELE TEM UM PROPÓSITO, 
As vezes observamos um motor desmontado e nem sabemos para que serve 
aquelas peças, mais uma peça encaixada a outra peça, logo logo 
começamos entender! DEUS LOGO LOGO VAI TE DI
ENCAIXA TUDO, ALEGRE, VOCÊ É UM ESCOLHIDO DE DEUS... 
MESMO SENDO BEM ESTRANHO E ESQUISITO! 

a Eles; Bem estamos chegando ao Final de mais 
um FAMILIA FELIZ... Quero em Nome da Igreja Projeto Celebrar
BERSEBA Agradecer vocês por nos acolher, e ouvir a Palavra...
Gostaria de Fazer Algo, Semana que Vem é a 7ª Ministração... VAMOS 
FAZER UMA FESTA? Cada um Traz Algo, coisas simples, Nada de 

Traga um “prato cheio” rs e no mínimo 2 pessoas 

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

problemas, com inúmeras dificuldades, com inúmeras limitações; Talvez 
você se acha até meio esquisitos, com hábitos estranhos, mas Deus 

ara que esta obra aqui vá adiante, Ele é quem vai 
capacitar você!  Pode ser estranho para você Deus ter te escolhido, mas a 

Talvez você pense: Deus podia ter escolhido alguém melhor, mais 
disponível, mais forte, mais valente, mais 

inteligente, não meu amado. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, 
por mais estranha que pareça esta escolha, se nos colocarmos a disposição 

m vai a igreja, ou é um visitante 
assíduo pense: “Eu sou muito pecador, tenho muitas coisas a mudar, Deus 
ainda não quer nada comigo”; Engano Seu. Jesus veio exatamente para 
você e todos aqueles que se julgam necessitados da graça de Deus.  Leia 1 

DEUS ESCOLHEU VOCÊ! Um dia DEUS escolheu um garoto chamado 
Davi, E com um estilingue fez uma arma LETAL! DEUS FAZ DO 
IMPROVÁVEL UMA ARMA LETAL... Coisas aos teus olhos estranhas, 
Quem sabe nem você escolheria você! Você pode ser o improvável das 

ssoas, MAIS É ESCOLHIDO DE DEUS... DEUS TE ESCOLHEU, 

As vezes observamos um motor desmontado e nem sabemos para que serve 
aquelas peças, mais uma peça encaixada a outra peça, logo logo 
começamos entender! DEUS LOGO LOGO VAI TE DIZER, ONDE 
ENCAIXA TUDO, ALEGRE, VOCÊ É UM ESCOLHIDO DE DEUS... 

a Eles; Bem estamos chegando ao Final de mais 
um FAMILIA FELIZ... Quero em Nome da Igreja Projeto Celebrar 
BERSEBA Agradecer vocês por nos acolher, e ouvir a Palavra... 
Gostaria de Fazer Algo, Semana que Vem é a 7ª Ministração... VAMOS 
FAZER UMA FESTA? Cada um Traz Algo, coisas simples, Nada de 

Traga um “prato cheio” rs e no mínimo 2 pessoas VAMOS 



 

Av. Drº Roberto de Almeida Vinhas 

CELEBRAR! Ore para DEUS já mostrar quem São
Projeto Família Feliz 7
Tema:EU ESCOLHO DEUS
João 6:66-69 Desde então muitos dos seus discípulos tornaram 
para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus 
doze: Quereis vós também retirar
Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as 
palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu 
és o Cristo, o Filho do Deus vivente.
 
GRAÇA E PAZ... IRMÃOS, A VIDA É FEITA 
escolheu estar aqui hoje...  
Não sei se percebe, mais a todo momento estamos fazendo escolhas...
Temos os nossos gostos, escolhas.
coisa você não escolheu em sua 
quem escolheu... Escolhemos 
 
Quantas escolhas... Você 
aqui hoje...Mais me diz algo: Porque escolhemos? 
porque temos opção...  
É muito ruim não se escolhido
escolha que você ficou em segundo plano ou terceiro?
 
As nossas escolhas definem o que valorizamos, o que realmente importa 
em nossas vidas... Um exemplo disso é 
lugar uma pessoa... 
Tem pessoas que se arrepende de sua escolha (ah, se eu soubesse tinha 
escolhido tal coisa) 
 
Neste texto alguns tinha se frustrado em escolher JESUS! 
ficado meio pesado, começou a gerar 

Igreja 
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Ore para DEUS já mostrar quem São 
rojeto Família Feliz 7ª semana –  

EU ESCOLHO DEUS 
69 Desde então muitos dos seus discípulos tornaram 

para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus 
doze: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu
Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as 
palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu 
és o Cristo, o Filho do Deus vivente. 

ÃOS, A VIDA É FEITA DE ESCOLHAS 
...  Escolheu a roupa, sapato acessórios

Não sei se percebe, mais a todo momento estamos fazendo escolhas...
Temos os nossos gostos, escolhas... Passamos temos escolhendo... 

você não escolheu em sua vida? Cor de Cabelo Marid
Escolhemos Lugares CASAS, RESTAURANTES...

 poderia estar em muitos lugares, as escolheu
me diz algo: Porque escolhemos? Simples, escolhemos 

É muito ruim não se escolhido!!!Você já passou pela sensação de numa 
em segundo plano ou terceiro? 

As nossas escolhas definem o que valorizamos, o que realmente importa 
Um exemplo disso é um canal de TV, uma musica, um 

Tem pessoas que se arrepende de sua escolha (ah, se eu soubesse tinha 

se frustrado em escolher JESUS! 
ficado meio pesado, começou a gerar muito comprometimento

HOJE A 
FESTA DO FA

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

69 Desde então muitos dos seus discípulos tornaram 
para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 

vos? Respondeu-lhe, pois, 
Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as 
palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu 

DE ESCOLHAS Você 
Escolheu a roupa, sapato acessórios... 

Não sei se percebe, mais a todo momento estamos fazendo escolhas... 
.. Passamos temos escolhendo... Quanta 

Cor de Cabelo Marido/Esposa... Tu 
Lugares CASAS, RESTAURANTES... 

poderia estar em muitos lugares, as escolheu esta 
Simples, escolhemos 

Você já passou pela sensação de numa 
 É muito ruim! 

As nossas escolhas definem o que valorizamos, o que realmente importa 
um canal de TV, uma musica, um 

Tem pessoas que se arrepende de sua escolha (ah, se eu soubesse tinha 

se frustrado em escolher JESUS! O discurso tinha 
muito comprometimento...Tenho 

HOJE A “FFF” 
FESTA DO FAMILIA FELIZ 
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vistos que a nossa geração não gosta de se comprometer, tudo que geram 
compromisso, aliança as pessoas ficam com receio das escolhas
Querem namoros sem compromisso, e até mesmo 
compromisso...  
Dentro disso, abíblia diz que muitos (MUITOS) estavam fazendo a sua 
escolha... MUITOS DOS DISCIPULOS... 
tinha já um dia escolhido JESUS!
chamando...e os AFASTANDO DE CRISTO JESUS...
Todo dia existem proposta para fazer v
Jesus parece que um tanto triste, se volta aos 12 e diz... E VOCÊS, não 
deseja fazer a sua escolha???
UM DELES RESPONDE.
ESCOLHI A TI JESUS....e Acrescentou
Sabe o que isso quer dizer? Que ele ti
que não tinha outra escolha... 
Quando eu escolho o azul, eu renuncie
escolha ela automaticamente faz a gente renunciar 
VOCÊ... E AI FILHO, FILHA
OPORTUNIDADE DEDIZER... EU ESCOLHO DEUS! 
 
JESUS IRMÃOS NÃO É SOBRA,
BIBLIA DIZ, BUSCAI EM PRIMEIRO LUGAR O REINO DE DEUS E 
SUA JUSTIÇA...  EM PRIMEIRO O RE
• QUAL A TUA ESCOLHA...
• O QUE VOCÊ TEM ESCOLHIDO...
Ministração: Faça um apelo por JESUS com a Musica do Thalles EU 
ESCOLHO DEUS... É UM DIA QUE VOCÊ PODE ESCOLHER JESUS!
 
Diga a Eles, onde esta dando estas escolhas de sua vida? Existe algo 
melhor para ESCOLHER, DECIDA HOJE ESCOLHER JESUS!
 
Sejabreve, deixe um gosto de quero mais, seja breve na festa também e 
diga que a Próxima é o FECHAMENTO, E que Você vai UNGIR TODOS 

Igreja 
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vistos que a nossa geração não gosta de se comprometer, tudo que geram 
compromisso, aliança as pessoas ficam com receio das escolhas
Querem namoros sem compromisso, e até mesmo 

diz que muitos (MUITOS) estavam fazendo a sua 
scolha... MUITOS DOS DISCIPULOS... Eram discípulos, pessoas que 

tinha já um dia escolhido JESUS! Porém outras coisas estavam 
e os AFASTANDO DE CRISTO JESUS... 

Todo dia existem proposta para fazer você abandonar a sua escolha
esus parece que um tanto triste, se volta aos 12 e diz... E VOCÊS, não 

??? 
UM DELES RESPONDE... EU JÁ FIZ A MINHA ESCOLHA!!!

....e Acrescentou: PARA ONDE IREMOS?
quer dizer? Que ele tinha convicção de sua escolha... 

que não tinha outra escolha... Irmãos, toda escolha ele requer renuncia... 
Quando eu escolho o azul, eu renunciei o amarelo, o vermelho o verde 

ticamente faz a gente renunciar Hoje DEUS DIZ A 
, FILHAQUAL VAI SER A SUA ESCOLHA? 

DIZER... EU ESCOLHO DEUS! 

JESUS IRMÃOS NÃO É SOBRA,QUE FICA EM ULTIMA OPÇÃO! 
BIBLIA DIZ, BUSCAI EM PRIMEIRO LUGAR O REINO DE DEUS E 

EM PRIMEIRO O REI 
QUAL A TUA ESCOLHA... 
O QUE VOCÊ TEM ESCOLHIDO... 

Ministração: Faça um apelo por JESUS com a Musica do Thalles EU 
ESCOLHO DEUS... É UM DIA QUE VOCÊ PODE ESCOLHER JESUS!

Diga a Eles, onde esta dando estas escolhas de sua vida? Existe algo 
ESCOLHER, DECIDA HOJE ESCOLHER JESUS!

Sejabreve, deixe um gosto de quero mais, seja breve na festa também e 
diga que a Próxima é o FECHAMENTO, E que Você vai UNGIR TODOS 

Pr Adão e Simone Brasileiro 
 

 

vistos que a nossa geração não gosta de se comprometer, tudo que geram 
compromisso, aliança as pessoas ficam com receio das escolhas 
Querem namoros sem compromisso, e até mesmo um DEUS sem 

diz que muitos (MUITOS) estavam fazendo a sua 
Eram discípulos, pessoas que 

Porém outras coisas estavam 
 

ocê abandonar a sua escolha, 
esus parece que um tanto triste, se volta aos 12 e diz... E VOCÊS, não 

.. EU JÁ FIZ A MINHA ESCOLHA!!!EU 
: PARA ONDE IREMOS? 

nha convicção de sua escolha... disse 
escolha ele requer renuncia... 

i o amarelo, o vermelho o verde A 
Hoje DEUS DIZ A 

QUAL VAI SER A SUA ESCOLHA? UMA 
DIZER... EU ESCOLHO DEUS!  

QUE FICA EM ULTIMA OPÇÃO! A 
BIBLIA DIZ, BUSCAI EM PRIMEIRO LUGAR O REINO DE DEUS E 

Ministração: Faça um apelo por JESUS com a Musica do Thalles EU 
ESCOLHO DEUS... É UM DIA QUE VOCÊ PODE ESCOLHER JESUS! 

Diga a Eles, onde esta dando estas escolhas de sua vida? Existe algo 
ESCOLHER, DECIDA HOJE ESCOLHER JESUS! 

Sejabreve, deixe um gosto de quero mais, seja breve na festa também e 
diga que a Próxima é o FECHAMENTO, E que Você vai UNGIR TODOS 



 

Av. Drº Roberto de Almeida Vinhas 

COM OLEO... Leve na próxima semana um Óleo Ungido para Ungir a 
todos! 
 
Projeto Família Feliz 8
Tema:VIDA PRODUTIVA
 
Se você tivesse que todos os meses apresentar um relatório da sua 
produtividade a alguém, como seria esse relatório? Teria resultados 
positivos ounegativos? Pense no seu futuro agora, o que você gostaria de 
realizar até o final da sua vida? O que você gostaria de fazer para que no 
final da vida você pudesse dizer: “Tive uma vida produtiva, realizei aquilo 
que pretendia?”.  
 Além disso gostaria de lh
ser uma vida produtiva?  Mais do que isso, você conhece a definição divina 
de uma vida produtiva, frutífera? O que significa um cristão frutífero?
Explicação Bíblica 
 A palavra fruto foi utilizada 66 vezes no No
tipos diferentes: o primeiro mencionado está relacionado com o fruto 
natural: figos, uvas, passas. Esse é o tipo de fruto que comemos. Em 
segundo lugar, a Bíblia fala sobre frutos biológicos: filhos. O terceiro tipo 
de fruto é o fruto espiritual, o caráter de Cristo, Deus quer ver esse tipo de 
fruto em nossas vidas, esses frutos abundantes em nosso viver, gerará 
filhos espirituais, gerará testemunho do Evangelho de Cristo para alcançar 
mais vidas, essa é a definição importante para s
frutífera. 
 Em João 15.8, Jesus disse: “Nisto é glorificado meu Pai, em que deis 
muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos.” A prova para você 
saber se é um discípulo, é ver se você está dando fruto. E, é importante 
frisar o versículo de João 15.16: “Mas fui Eu(Jesus) quem vos escolhi para 
que vades e deis muito fruto e o vosso fruto permaneça”. Deus quer que 
demos frutos, muitos frutos, quer que sejamos produtivos. 
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COM OLEO... Leve na próxima semana um Óleo Ungido para Ungir a 

Projeto Família Feliz 8ª semana –  
VIDA PRODUTIVA 

Se você tivesse que todos os meses apresentar um relatório da sua 
produtividade a alguém, como seria esse relatório? Teria resultados 

negativos? Pense no seu futuro agora, o que você gostaria de 
realizar até o final da sua vida? O que você gostaria de fazer para que no 
final da vida você pudesse dizer: “Tive uma vida produtiva, realizei aquilo 

Além disso gostaria de lhe perguntar: Você já definiu o que considera 
ser uma vida produtiva?  Mais do que isso, você conhece a definição divina 
de uma vida produtiva, frutífera? O que significa um cristão frutífero?

A palavra fruto foi utilizada 66 vezes no Novo Testamento para três 
tipos diferentes: o primeiro mencionado está relacionado com o fruto 
natural: figos, uvas, passas. Esse é o tipo de fruto que comemos. Em 
segundo lugar, a Bíblia fala sobre frutos biológicos: filhos. O terceiro tipo 

to espiritual, o caráter de Cristo, Deus quer ver esse tipo de 
fruto em nossas vidas, esses frutos abundantes em nosso viver, gerará 
filhos espirituais, gerará testemunho do Evangelho de Cristo para alcançar 
mais vidas, essa é a definição importante para se saber o que é uma vida 

Em João 15.8, Jesus disse: “Nisto é glorificado meu Pai, em que deis 
muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos.” A prova para você 
saber se é um discípulo, é ver se você está dando fruto. E, é importante 

o versículo de João 15.16: “Mas fui Eu(Jesus) quem vos escolhi para 
que vades e deis muito fruto e o vosso fruto permaneça”. Deus quer que 
demos frutos, muitos frutos, quer que sejamos produtivos. 

HOJE 
FA
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COM OLEO... Leve na próxima semana um Óleo Ungido para Ungir a 

Se você tivesse que todos os meses apresentar um relatório da sua 
produtividade a alguém, como seria esse relatório? Teria resultados 

negativos? Pense no seu futuro agora, o que você gostaria de 
realizar até o final da sua vida? O que você gostaria de fazer para que no 
final da vida você pudesse dizer: “Tive uma vida produtiva, realizei aquilo 

e perguntar: Você já definiu o que considera 
ser uma vida produtiva?  Mais do que isso, você conhece a definição divina 
de uma vida produtiva, frutífera? O que significa um cristão frutífero? 

vo Testamento para três 
tipos diferentes: o primeiro mencionado está relacionado com o fruto 
natural: figos, uvas, passas. Esse é o tipo de fruto que comemos. Em 
segundo lugar, a Bíblia fala sobre frutos biológicos: filhos. O terceiro tipo 

to espiritual, o caráter de Cristo, Deus quer ver esse tipo de 
fruto em nossas vidas, esses frutos abundantes em nosso viver, gerará 
filhos espirituais, gerará testemunho do Evangelho de Cristo para alcançar 

e saber o que é uma vida 

Em João 15.8, Jesus disse: “Nisto é glorificado meu Pai, em que deis 
muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos.” A prova para você 
saber se é um discípulo, é ver se você está dando fruto. E, é importante 

o versículo de João 15.16: “Mas fui Eu(Jesus) quem vos escolhi para 
que vades e deis muito fruto e o vosso fruto permaneça”. Deus quer que 
demos frutos, muitos frutos, quer que sejamos produtivos.  

HOJE ULTIMA 
FAMILIA FELIZ 



 

Av. Drº Roberto de Almeida Vinhas 

Para que tenhamos uma vida frutífera precisamos n
coisas. Quando falamos de vida produtiva ou vida frutífera, logo pensamos 
em árvores, e é neste aspecto que nos compararemos com a videira que 
Jesus exemplificou no texto de João cap 15, por isso analise os pontos 
seguintes tendo em mente 
1)Cultivar as raízes Se eu quiser ser frutífero preciso cultivar algumas 
raízes, veja isso em Jeremias 17.7
"O homem que confia no Senhor será como árvore plantada junto às águas, 
que estende as suas raízes para o ribe
suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba, nem 
deixa de dar fruto." Este texto é muito forte, não é mesmo??? Preciso ter 
boas raízes para produzir frutos, se não tiver raízes, nada de fruto. 
 
Precisamos de raízes para suportar o tempo, tempo de calor e de seca, as 
raízes são a fonte vital da nutrição da planta ou para árvore inteira. Você já 
sentiu "calores" na vida? Sim, falamos aqui das pressões da vida, todos 
passamos por elas, então nessa hora
Há um tipo de árvore chamada sequóias que conseguem passar por terríveis 
incêndios, e conseguem sobreviver a talhos (cortes) enormes em seus 
troncos, sabe porque? Porque ela tem raízes muito profundas. 
 
No Brasil, nós temos as bananeiras, elas parecem tão fracas, tão sensíveis, 
mas têm raízes muito profundas, você pode pica
nascer e dar frutos, aliás a bananeira tem que ser cortada quando vai se 
colher as bananas, daí ela cresce de novo e dá mais f
maneira de destruir a bananeira, destruindo suas raízes. 
Leia em Provérbios 12.3: "A raiz dos justos não será removida". Você 
recebe isso? O homem e a mulher justos podem enfrentar calor, cortes 
profundos, mas não despencará. De repente v
tempos aparentemente sem chuvas, mas o justo não seca, seus recursos não 
acabam, ele está ligado ao ribeiro da água da vida, Jesus Cristo. Como você 
tem passado os momentos de seca da sua vida? Você murcha, seca, 
desaparece? Mesmo que este período se prolongue, você continuará dando 
frutos? Aquele que tem raízes na palavra de Deus, que se resguarda em 
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Para que tenhamos uma vida frutífera precisamos nos ate
Quando falamos de vida produtiva ou vida frutífera, logo pensamos 

em árvores, e é neste aspecto que nos compararemos com a videira que 
Jesus exemplificou no texto de João cap 15, por isso analise os pontos 

 a comparação feita pelo Senhor. 
Se eu quiser ser frutífero preciso cultivar algumas 

raízes, veja isso em Jeremias 17.7-8:  
"O homem que confia no Senhor será como árvore plantada junto às águas, 
que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, 
suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba, nem 
deixa de dar fruto." Este texto é muito forte, não é mesmo??? Preciso ter 
boas raízes para produzir frutos, se não tiver raízes, nada de fruto. 

cisamos de raízes para suportar o tempo, tempo de calor e de seca, as 
raízes são a fonte vital da nutrição da planta ou para árvore inteira. Você já 
sentiu "calores" na vida? Sim, falamos aqui das pressões da vida, todos 
passamos por elas, então nessa hora é que precisamos das raízes. 
Há um tipo de árvore chamada sequóias que conseguem passar por terríveis 
incêndios, e conseguem sobreviver a talhos (cortes) enormes em seus 
troncos, sabe porque? Porque ela tem raízes muito profundas. 

as bananeiras, elas parecem tão fracas, tão sensíveis, 
mas têm raízes muito profundas, você pode pica-la todinha, mas ela volta a 
nascer e dar frutos, aliás a bananeira tem que ser cortada quando vai se 
colher as bananas, daí ela cresce de novo e dá mais f
maneira de destruir a bananeira, destruindo suas raízes. 
Leia em Provérbios 12.3: "A raiz dos justos não será removida". Você 
recebe isso? O homem e a mulher justos podem enfrentar calor, cortes 
profundos, mas não despencará. De repente vem a seca, os ventos, longos 
tempos aparentemente sem chuvas, mas o justo não seca, seus recursos não 
acabam, ele está ligado ao ribeiro da água da vida, Jesus Cristo. Como você 
tem passado os momentos de seca da sua vida? Você murcha, seca, 

smo que este período se prolongue, você continuará dando 
frutos? Aquele que tem raízes na palavra de Deus, que se resguarda em 
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os atentar para algumas 
Quando falamos de vida produtiva ou vida frutífera, logo pensamos 

em árvores, e é neste aspecto que nos compararemos com a videira que 
Jesus exemplificou no texto de João cap 15, por isso analise os pontos 

a comparação feita pelo Senhor.  
Se eu quiser ser frutífero preciso cultivar algumas 

"O homem que confia no Senhor será como árvore plantada junto às águas, 
iro. Não receia quando vem o calor, 

suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba, nem 
deixa de dar fruto." Este texto é muito forte, não é mesmo??? Preciso ter 
boas raízes para produzir frutos, se não tiver raízes, nada de fruto.  

cisamos de raízes para suportar o tempo, tempo de calor e de seca, as 
raízes são a fonte vital da nutrição da planta ou para árvore inteira. Você já 
sentiu "calores" na vida? Sim, falamos aqui das pressões da vida, todos 

é que precisamos das raízes.  
Há um tipo de árvore chamada sequóias que conseguem passar por terríveis 
incêndios, e conseguem sobreviver a talhos (cortes) enormes em seus 
troncos, sabe porque? Porque ela tem raízes muito profundas.  

as bananeiras, elas parecem tão fracas, tão sensíveis, 
la todinha, mas ela volta a 

nascer e dar frutos, aliás a bananeira tem que ser cortada quando vai se 
colher as bananas, daí ela cresce de novo e dá mais frutos. Só há uma 

 
Leia em Provérbios 12.3: "A raiz dos justos não será removida". Você 
recebe isso? O homem e a mulher justos podem enfrentar calor, cortes 

em a seca, os ventos, longos 
tempos aparentemente sem chuvas, mas o justo não seca, seus recursos não 
acabam, ele está ligado ao ribeiro da água da vida, Jesus Cristo. Como você 
tem passado os momentos de seca da sua vida? Você murcha, seca, 

smo que este período se prolongue, você continuará dando 
frutos? Aquele que tem raízes na palavra de Deus, que se resguarda em 



 

Av. Drº Roberto de Almeida Vinhas 

oração, que busca conselhos, que cria relacionamentos com certeza verá a 
glória de Deus em todas as situações, ele se manterá est
 
 
Leia Colossensses 2.6-7. Gaste tempo diariamente na Palavra de Deus, 
medite na Palavra, memorize
ensinar. É assim que você desenvolve raízes profundas e espirituais. Suas 
raízes devem estar penetradas no 
capacitarão a enfrentar o calor, a pressão e a falta de "água". 
 
2) Eliminar as ervas daninhas:
nascem em volta das outras, e sugam toda as proteínas da terra 
atrapalhando a planta principal, elas precisam ser eliminadas. O que nós 
entendemos então é que precisamos arrancar as ervas daninhas que estão 
em volta do nosso coração para que po
Quantas espécies de ervas daninhas e espinhos que estão em sua vida
 
Com certeza hoje enfrentamos muitos tipos de ervas que tentam sufocar 
nossa vitalidade espiritual, elas podem ser as preocupações à esta vida que 
sugam  nosso tempo, energia e dinheiro. Há pessoas que dizem não ter 
tempo para Deus, há pessoas que prefe
rápidas para resolver seus problemas, não têm paciência. 
 
Há muitas coisas na nossa vida que talvez não sejam pecados em si, são 
simplesmente desnecessárias, precisamos em muitos casos rever nossas 
agendas, nossos reais valores. As vezes nos envolvemos em tantas 
atividades que não damos conta de fazer nenhuma delas bem feita, 
precisamos eliminar essas ervas. 
 
Todos conhecemos pessoas que colocam a recreação em primeiro lugar. É 
bom se divertir, mas é preciso ter priori
isso é Bom, mas se tomar o lugar do culto, da Palavra de Deus, da nossa 
devocional, vai desequilibrar nossa vida espiritual. 
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oração, que busca conselhos, que cria relacionamentos com certeza verá a 
glória de Deus em todas as situações, ele se manterá estável. 

7. Gaste tempo diariamente na Palavra de Deus, 
medite na Palavra, memorize-a e obedeça a tudo aquilo que o Senhor lhe 
ensinar. É assim que você desenvolve raízes profundas e espirituais. Suas 
raízes devem estar penetradas no solo da Palavra de Deus, elas te 
capacitarão a enfrentar o calor, a pressão e a falta de "água". 

2) Eliminar as ervas daninhas: Ervas daninhas são aquelas plantas que 
nascem em volta das outras, e sugam toda as proteínas da terra 

incipal, elas precisam ser eliminadas. O que nós 
entendemos então é que precisamos arrancar as ervas daninhas que estão 
em volta do nosso coração para que possamos produzir muitos frutos.  
Quantas espécies de ervas daninhas e espinhos que estão em sua vida

Com certeza hoje enfrentamos muitos tipos de ervas que tentam sufocar 
nossa vitalidade espiritual, elas podem ser as preocupações à esta vida que 
sugam  nosso tempo, energia e dinheiro. Há pessoas que dizem não ter 
tempo para Deus, há pessoas que preferem buscar coisas mais fáceis e mais 
rápidas para resolver seus problemas, não têm paciência. 

Há muitas coisas na nossa vida que talvez não sejam pecados em si, são 
simplesmente desnecessárias, precisamos em muitos casos rever nossas 

s valores. As vezes nos envolvemos em tantas 
atividades que não damos conta de fazer nenhuma delas bem feita, 
precisamos eliminar essas ervas.  

Todos conhecemos pessoas que colocam a recreação em primeiro lugar. É 
bom se divertir, mas é preciso ter prioridades. Praia, fut

, mas se tomar o lugar do culto, da Palavra de Deus, da nossa 
devocional, vai desequilibrar nossa vida espiritual.  
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oração, que busca conselhos, que cria relacionamentos com certeza verá a 
ável.  

7. Gaste tempo diariamente na Palavra de Deus, 
a e obedeça a tudo aquilo que o Senhor lhe 

ensinar. É assim que você desenvolve raízes profundas e espirituais. Suas 
solo da Palavra de Deus, elas te 

capacitarão a enfrentar o calor, a pressão e a falta de "água".  

Ervas daninhas são aquelas plantas que 
nascem em volta das outras, e sugam toda as proteínas da terra 

incipal, elas precisam ser eliminadas. O que nós 
entendemos então é que precisamos arrancar as ervas daninhas que estão 

ssamos produzir muitos frutos.  
Quantas espécies de ervas daninhas e espinhos que estão em sua vida?  

Com certeza hoje enfrentamos muitos tipos de ervas que tentam sufocar 
nossa vitalidade espiritual, elas podem ser as preocupações à esta vida que 
sugam  nosso tempo, energia e dinheiro. Há pessoas que dizem não ter 

rem buscar coisas mais fáceis e mais 
rápidas para resolver seus problemas, não têm paciência.  

Há muitas coisas na nossa vida que talvez não sejam pecados em si, são 
simplesmente desnecessárias, precisamos em muitos casos rever nossas 

s valores. As vezes nos envolvemos em tantas 
atividades que não damos conta de fazer nenhuma delas bem feita, 

Todos conhecemos pessoas que colocam a recreação em primeiro lugar. É 
dades. Praia, futebol, shoping, tudo 

, mas se tomar o lugar do culto, da Palavra de Deus, da nossa 



 

Av. Drº Roberto de Almeida Vinhas 

Veja algo interessante: quanto tempo gastamos
plantando e cuidando de ervas daninhas? A resposta é nenhum, elas 
nascem por si mesmas. Se eu não arranca
tomarão conta da plantação e você não colherá fruto algum. 
 
Ervas daninhas são sinais de ne
compreender que não posso negligenciar a leitura da Palavra de Deus, da 
oração, da comunhão com outros cristãos, porque senão serei uma planta 
sem fruto.  
Preciso então cultivar minhas raízes, eliminar as ervas
vida.  
 
 
MINISTRAÇÃO 
Vamos sempre está atento para que nada venha nos roubar de DEUS...
Fiquem firme em uma célula (Indique Uma)
Caso haja interesse de ter uma célula, deixe apenas na expectativa e 
comunique o Pastor ou a Pastora...
Agradeça em Nome da Família
diga que foi uma honra e alegria fazer o FAMILIA FELI
 
Se tiver alguém desejando começar o Família Feliz em outra casa, Casa de 
Vizinhos ou coisa Parecida, Parentes, Amigos... Diga que o CA
FEITO APENAS NA IGREJA, Precisam ir na Igreja para Fazer...
 
Faça Uma Oração Final de Gra
Não esqueça de Fazer Um relatório de como foi a segunda etapa... Se 
sentiu alegria, foi bem recepcionado, teve algum problema? Cancelou 
alguma ministração? E outros..
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Veja algo interessante: quanto tempo gastamos num jardim ou numa horta 
plantando e cuidando de ervas daninhas? A resposta é nenhum, elas 
nascem por si mesmas. Se eu não arranca-las do jardim ou da horta, elas 
tomarão conta da plantação e você não colherá fruto algum. 

Ervas daninhas são sinais de negligência, e espiritualmente falando, preciso 
compreender que não posso negligenciar a leitura da Palavra de Deus, da 
oração, da comunhão com outros cristãos, porque senão serei uma planta 

Preciso então cultivar minhas raízes, eliminar as ervas 

Vamos sempre está atento para que nada venha nos roubar de DEUS...
Fiquem firme em uma célula (Indique Uma) 
Caso haja interesse de ter uma célula, deixe apenas na expectativa e 
comunique o Pastor ou a Pastora... 

Família Pastoral o cuidado atenção e 
diga que foi uma honra e alegria fazer o FAMILIA FELI

Se tiver alguém desejando começar o Família Feliz em outra casa, Casa de 
Vizinhos ou coisa Parecida, Parentes, Amigos... Diga que o CA
FEITO APENAS NA IGREJA, Precisam ir na Igreja para Fazer...

Faça Uma Oração Final de Gratidão a DEUS e os Abençoe
Não esqueça de Fazer Um relatório de como foi a segunda etapa... Se 

alegria, foi bem recepcionado, teve algum problema? Cancelou 
alguma ministração? E outros.. 

No Amor do Eterno
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num jardim ou numa horta 
plantando e cuidando de ervas daninhas? A resposta é nenhum, elas 

las do jardim ou da horta, elas 
tomarão conta da plantação e você não colherá fruto algum.  

gligência, e espiritualmente falando, preciso 
compreender que não posso negligenciar a leitura da Palavra de Deus, da 
oração, da comunhão com outros cristãos, porque senão serei uma planta 

 daninhas de minha 

Vamos sempre está atento para que nada venha nos roubar de DEUS... 

Caso haja interesse de ter uma célula, deixe apenas na expectativa e 

Pastoral o cuidado atenção e Acolhimento, 
diga que foi uma honra e alegria fazer o FAMILIA FELIZ 

Se tiver alguém desejando começar o Família Feliz em outra casa, Casa de 
Vizinhos ou coisa Parecida, Parentes, Amigos... Diga que o CADASTRO É 
FEITO APENAS NA IGREJA, Precisam ir na Igreja para Fazer... 

tidão a DEUS e os Abençoe 
Não esqueça de Fazer Um relatório de como foi a segunda etapa... Se 

alegria, foi bem recepcionado, teve algum problema? Cancelou 

 
 

No Amor do Eterno 
Pastores 

Adão Brasileiro 
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Simone Brasileiro 


