
 

 

 

40 dias de presença 
EXPERIMENTANDO A PRESENÇA PELA ENTREGA 

Jo 19.30 

 
Logo após ter recebido vinagre para saciar sua sede, Jesus foi direto para esta frase poderosa de 
triunfo: “ESTÁ CONSUMADO! ” 
Jesus sabotou os planos do diabo e venceu! 
No grego, língua que foi escrito o evangelho de João, esta expressão significa: 
TETELESTAI = ACABOU 
 
Os inimigos de Cristo devem ter entendido esta palavra como: “Não posso fazer mais nada, é o fim. 
” Mas, na verdade, o que Ele estava dizendo era: “Não há mais nada que Eu precise fazer, cumpri 
minha missão. Eu venci” 
 

O TRIUNFO FOI COMPLETO! A VITÓRIA CHEGOU! TETELESTAI 
 

- Quais são as áreas da sua vida em que você anseia por uma vitória hoje? 
- Você está pronto para confiar que Deus trará um bom resultado a Seu modo e a Seu tempo? 
- O que sustenta sua fé na habilidade e na vontade de Deus em lhe dar a vitória? 
- Como a promessa de ressureição inspira você? 
 
“Quando estamos nos sentindo derrotados, temos que lembrar de que tudo ficará bem no final por 
causa do triunfo de Jesus em acabar com o poder do pecado, da morte e do diabo. ”  – Steven 
Furtick 
 
PARA EXPERIMENTAR O PODER DA PRESENÇA PELO TRIUNFO DA ENTREGA DE 
JESUS: 

1. Creia na ressureição apesar dos sofismas da mente – Lucas 24.25 

2. Mantenha a sua fé firme diante das instabilidades – 1 Coríntios 15.57,58 

3. Caminhe na perspectiva da vitória já conquistada na cruz – Efésios 1.3 

4. Resista contra satanás e seus demônios – Colossenses 2.15 

5. Viva acima do medo da morte – Hebreus 2.14,15 

 
A entrega é a maior semente para a conquista! 

 

Noite de Casais: Sábado, Dia 27 de abril às 19:30. 
Conferência da Família: Dias 28, 29 e 30 de abril. Com Ricardo e Mairla Vasconcellos. 
Culto de Celebração: Domingo às 18 horas. Série de mensagens: 40 dias de Presença. 
TADEL: Terça às 19:30. 


