
 

Tema da semana: A grande vitória 1º João 5.4-5 

 Estamos vivendo numa época em que as pessoas lutam com todas as suas forças e 
usam de todos os meios para vencer as aflições do dia a dia as quais todos nós 
passamos. Apesar do esforço muitos não vencem e são arrastadas pela correnteza dos 
problemas e dificuldades da vida. Somente os cristãos genuínos lutam e vencem, porque 
conhecem o segredo da vitória. 
 
I. Sabe dizer uma das condições básicas para vencermos?: 
        João 1:13        I João 5:4 
 
 
II. Sabe dizer quais ingredientes que recebemos dEle para vencer?: 
você pode recortar os ingredientes e usar sua criatividade 
- A paz num mundo conturbado (Romanos 15:13); 
- A alegria num mundo triste e angustiado (I Pedro 1:8); 
- O descanso num mundo agitado (Hebreus 4:3; Mateus 11:28-29); 
- A esperança num mundo desesperançado (Romanos 15:13). 
- Todas as coisas num mundo de escassez (Mateus 21:22); 
- A vida eterna num mundo de morte (João 5:24). 
 
Conclusão: 
Somente a fé verdadeira dos que nasceram de Deus produz a grande vitória sobre a 
carne, o mundo e o diabo. Ao fazermos parte da Igreja de Jesus, recebemos a promessa 
de que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Apoiado nesta promessa é só 
continuarmos lutando pela fé, que a vitória estará garantida. 

Quebra-Gelo APRESENTAÇÃO SILENCIOSA 
 

1-Coloca-se o nome de todos os participantes em papéis que são distribuídos para o 
grupo. 
2-Cada pessoa vem a frente e representa, sem palavras, a pessoa de qual ela tem o 
nome, para que o grupo identifique quem está sendo representado. 
 

Frase para o líder 
Não chame de destino as consequências de suas próprias escolhas. 

 
Avisos 

*Quinta feira 19:30H  Oração        Encontro de Fé  20:00H  
 
*Domingo 7:30h aula de música     Oração 8h      
 DEBQ  8:300h   aula de batismo     
 
Mobilize todos!!!!!!!  - Seminário de Missões Para Todos dia 24/08 
Necessário fazer inscrição- envie o link para o grupo 
 
 


