
 

 

 

40 dias de presença 
 

Experimentando a Presença pela VITÓRIA 

 
Sobre a série de Mensagens. O que te chamou mais atenção neste período desta Série?  

Tivemos Experimentando a Presença…pelo perdão, Redenção, Relacionamentos, 
Solidão, Dor, Entrega e por último Vitória.  
___________           

“Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém 
a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-
la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai".  

João 10:17-18 
O que significa dizer que Jesus não foi uma vítima passiva, mas um agente ativo em 
sua morte sacrificial?  
 
No caminho de Jerusalém para Emaús o texto diz assim: "Ele lhes perguntou: “Sobre o 
que vocês estão discutindo enquanto caminham?” Eles pararam, com os rostos 
entristecidos". Lucas 24:17.  
 
Por que, em sua opinião, as pessoas deixam Jerusalém, a presença de Jesus, o 
convívio da igreja, a fé em Deus e vão em sentindo contrário para Emaús, seus 
sonhos pessoais, seu lugar de isolamento, de decepção e de incredulidade?  
 
Leia este texto e responda:  “Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, 
enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras”.  Lucas 24:32.  
Por que a comunhão com Jesus, ler a Bíblia e participar dos cultos e atividades é tão 
importante para nossa fé?  
 

Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém…(Lucas 24.33a). 

 Agora são mais 7 milhas de volta. Talvez as primeiras milhas foram de decepção, 
dor e angústia. Mas, agora Jesus te convida a voltar a Jerusalém. Ao seu lugar de 
origem, de fé e esperança.  

Jesus te espera lá!  

Se você entende que hoje é momento de voltar ao teu destino e propósito em 
Deus, feche os teus olhos e ore comigo agora… 

 

Culto de Celebração: Domingo às 18 horas. 
TADEL: Terça às 19:30. 
Café para as mães na Amor e Vida: 19 de maio as 9 horas. 
Homens como Jesus: 20 de maio as 19 horas e 30 minutos. 
Encontro com Deus: 14, 15 e 16 de junho. Sítio Gileade Guarapari 
Encontro com Deus Kids: 19, 20 e 21 de julho. 
 


