
 

 

 

40 DIAS DE PRESENÇA 

 

UMA JORNADA À PRESENÇA DE DEUS ATRAVÉS DAS ÚLTIMAS 
PALAVRAS DE JESUS. 

 
Lucas 24.13-35 

 

Orientações: 

COMO MERGULHAR MAIS NESSA JORNADA PARA CONHECER MAIS DE DEUS COMO 

JAMAIS IMAGINOU SER POSSIVEL? 
1- Participando das ministrações que serão feitas em nossos cultos de celebração.  

2- Compartilhando com seu grupo de célula aquilo que o Espírito Santo ministrou 

em seu coração. 

3- Lendo o livro O milagre das sete milhas. 

4- Se você quiser já começar um jejum e mantê-lo, pois faremos 52 dias de 

jejum coletivo (como igreja). Você já pode começar e fazer mais tempo. 

5- Café - doces/sobremesas - redes sociais - alimentos sólidos - pães e bolo - 

carne vermelha - carnes em geral - sem jantar. De 10/03 a 21/04  - 

(começa o coletivo da páscoa ao pentecoste). 

Perguntas: 

O QUE A ESCOLHA DE JESUS DE, LOGO APÓS A SUA RESSURREIÇÃO, CAMINHAR 

COM AQUELES DOIS DISCÍPULOS ENSINOU PRA VOCÊ? 

Ele queria colocar esses discípulos de volta no caminho de conhecê-lo, na sua 

presença! 

 O texto diz que enquanto Jesus falava, o coração deles sentia como um 

fogo. Você já experimentou algo assim? 

 Qual o convite de Jesus para aqueles que querem ser seu discípulo? 

Seguir é uma condição básica para os que querem ser discípulos de Jesus – 

discípulos são seguidores. 

 

O caminho que Jesus oferece não é o único caminho na vida. Existem outras 

estradas espirituais, outros caminhos filosóficos, mas o caminho de Jesus é o 

único que nos levará aonde queremos ir: à presença de Deus” 

Steven Furtick 

EM QUE DIREÇÃO VOCE ESTÃ? 

 

 

REDE HOPE: 2º EPISÓDIO DIA 16/03 – Estamos te esperando. 

Março: 2ª coluna do MDA, projeto Natanael 3. Ore por 3 pessoas. Dia do amigo em Abril. 

Chá de Mulheres na Amor e Vida: 30/03 às 17 horas. 

Culto de Celebração: Domingo às 18 horas. Nova Série de mensagens: 40 dias de Presença. 
TADEL: Terça às 19:30. 


