Jesus Cristo quer ressuscitar os teus sonhos! Lucas 7:11-17
Antes da leitura recorte e dobre as frases e distribua para leitura posterior.
1-No momento de maior dificuldade, Deus entra em ação!
2-Ele manda lhe dizer: Não chore, eu estou aqui!
3-Entenda uma coisa: Jesus está preocupado com a sua vida
4-Ele quer nos confortar, nos consolar, nos encher de alegria.
5-No momento de maior dificuldade Jesus não nos desamparada.
6-Jesus sempre nos surpreende e nosso problema não passa despercebido.
7-Você tem chorado, mas pode parar de chorar, pois Jesus manifesta o seu poder onde
quer que você esteja, e vai entrar com providência.
Comentário: De um lado seguia o cortejo da morte, mas, do outro, chegava a caravana da
vida. A maior tragédia que podia acontecer a uma viúva naqueles dias era perder o seu
único filho. Jesus então vai ao encontro da morte, do sofrimento, para restaurar a vida que
estava perdida.
1º Vamos compartilhar experiências nossas?
Quantos não estão vendo sonhos e projetos serem enterrados?
Quantos estão contemplando as portas se fecharem?
Quantos estão chorando por acreditar que a última esperança se foi?
Depois dos comentários feche com a leitura Sl 121 e festeje a Palavra com palmas.
2º Abra para a leitura das frases.
Conclusão: Não importa a situação, o tamanho do problema, ou até mesmo o tamanho do
milagre que você necessita, Deus quer te tocar e gerar vida em você, Ele quer operar o
milagre, quer converter suas lágrimas em alegrias e suas derrotas em vitórias! A última
palavra sempre virá da boca de Deus! Creia e ainda hoje verás a Glória de Deus!
Gn 18: 14
Quebra-Gelo REDAÇÃO EM CORRENTE

Escrever, em uma folha, uma palavra qualquer para iniciar a corrente da redação (por
exemplo: EU, NÓS, SE, TALVEZ, SEI QUE, ESPERO, etc.).
Cada participante contribui com a redação, colocando uma palavra ou pequena frase(de
acordo com o numero de participantes) que dê continuidade. Sucessivamente, todos os
participantes escrevem. O exercício se encerra após avaliação do que foi escrito.
Frase para o líder

"O homem que comete um erro e não o corrige está cometendo outro erro." -- Confúcio
Avisos
Sábado será Chá de Mulheres
Domingo aula de batismo 8:30H
Dia 27/05 é nosso BATISMO!!!!!
Dia 09/06 é a Festa Caipira. Todos estão participando?

