
40 dias de Presença
Experimentando a Presença pela REDENÇÃO 

Orientações: COMO MERGULHAR MAIS NESSA JORNADA PARA CONHECER MAIS DE 
DEUS COMO JAMAIS IMAGINOU SER POSSÍVEL? 

• Participando das ministrações que serão feitas em nossos cultos de celebração.
• Compartilhando com seu grupo de célula aquilo que o Espirito Santo ministrou 

em seu coração.
• Lendo o livro O Milagre das Sete Milhas.
• Se você quiser já começar um jejum e manter, pois, como Igreja faremos 52 

dias de jejum coletivo – como Igreja. Você já pode começar e fazer mais 
tempo.

• Café - doces/sobremesas – redes sociais – alimentos sólidos- pães e bolo – 
carne vermelha – carnes em geral – sem jantar. 10/03 a 21/04 - (começa o 
coletivo da páscoa ao pentecostes). 

REDENÇÃO É O MAIS IMPORTANTE ASSUNTO DAS ESCRITURAS 

É importante é compreender que, da mesma forma como aconteceu com o
ladrão arrependido, a SALVAÇÃO é um estágio crucial da nossa vida. 

TRÊS PERGUNTAS IMPORTANTES:
I. Você pode afirmar que recebeu a Salvação de Deus? Se sim, quando e como?
II. Do que você foi salvo e para quê você foi salvo?
III. O que a salvação significa para você e como isso reflete no seu dia a dia? 

“Seu lugar é com Jesus. Ele irá levá-lo aonde Ele está – na presença de Deus. Isto é 
salvação. Este é o presente de Deus.”  Steven Furtick

A salvação não somente um passaporte para o céu ou a garantia que não 
vamos para o inferno. A salvação vem para DAR PROPÓSITO DE VIDA.

O que você pensa dessa frase do pastor Rick Warren: “Uma vida sem propósitos é 
como uma morte prematura.”



“Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido.” Lc. 19:10

Seja um agente de redenção do mundo para os outros. “Vocês são o sal da 
terra. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre 
um monte. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas 
boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.” Mateus 5:13-14,16.

Todos os dias Deus “zera o placar”da vida e nos dá uma nova oportunidade. 
Não importa se ontem você perdeu, foi derrotado. Deus hoje te dá uma nova chance 
de vencer e ser um agente de redenção para outros. Isso é a graça de Deus!

Esqueceram de José na prisão, mas Deus não esqueceu.

O ladrão ao lado de Jesus fez este pedido: “Lembra-te de mim quando entrares no 
paraíso”. Jesus não esqueceu e disse: “Hoje mesmo estarás comigo no paraíso”.

Deus não esqueceu de você! 

CHÁ DE MULHERES | 30 Março, na Amor e Vida | Preletora Damares Passamani do 
projeto Divas.
DIA DO AMIGO | 11 a 13 de Abril Mobilize sua célula para esse grande dia.
50 DIAS DE JEJUM | Início 21/04 a 09/06 Você é sua célula não serão mais os mesmo.
CONFERENCIA DA FAMÍLIA | 28 a 30 de Abril | Com os Pastores Ricardo e Mairla 
Vasconcellos.


