
 

PLANTADO JUNTO À FONTE (ESDRAS 8:15a) 
 

INTRODUÇÃO: Tudo que Deus escreveu na bíblia tem uma razão para estar escrito. Não 
há nada sem um significado na bíblia. Alguns detalhes  registrados por Deus na bíblia não são 
mera coincidência. Esdras 8:15. é um principio para ter uma jornada feliz. Esdras diz que 
ficou acampado três dias junto ao rio Aava. Talvez este é um dos princípios mais 
importantes. Todos nós paramos perto de alguém, ou de algum lugar, mas precisamos 
observar se a pessoa, ou o lugar é uma fonte. Nossa principal fonte é DEUS. 
 
PONHA EM DISCUSSÃO: 
1) NOS MOMENTOS DIFÍCEIS, ONDE, OU EM QUEM VOCÊ BUSCA AJUDA ? POR QUÊ? 
R:  GÊNESIS 49- EXEMPLO DE JOSÉ QUE ERA UM RAMO FRUTÍFERO, PLANTADO JUNTO À 
FONTE. 
 
2)COMO VOCÊ PODE RECONHECER QUE UMA PESSOA OU UM LUGAR É UMA FONTE PARA 
VOCÊ? 
R:  SALMOS 1:3 / APOCALIPSE 22:2  
 
3) SE VOCÊ HOJE É UMA FONTE, O QUE FARIA DIFERENTE DO QUE FAZ HOJE? 
R:  JOÃO 7:37-38  

Quebra-Gelo	O QUE FAZER POR UM PRÊMIO	
     Material: Um balão e um pedaço de barbante para cada um. 
Desenvolvimento:: Entregar para cada irmão um balão e um pedaço de barbante. Pedir  para 
que encham o próprio balão e amarre-o no barbante e em seguida amarre o barbante no seu 
tornozelo.  
Quando todos tiverem executado o que foi pedido, solicite que "Aquele que me apresentar a 
bexiga cheia, ganha um prêmio." Normalmente, ao ouvir a ordem todos saem tentando estourar 
a bexiga do outro, enquanto bastaria que todos apresentassem suas bexigas para que todos 
ganhassem o prêmio. 
Moral:  
1) Que as vezes complicamos algo que é tão simples. 
2) Para crescermos não precisamos pisar em ninguém, afinal, quem tem promessa de Deus não 
entra em competição.  

Frase	para	o	líder	
“Um verdadeiro líder deixa que suas ações falem mais do que as palavras”.	

Avisos	
Quinta-feira		19:30h	Oração					
20h	Encontro	de	Fé.		
	


