
 

Sete marcas do vencedor    Romanos 8:37 
 Quais marcas você acha que um vencedor deve ter? 

 
1. Tem a grandeza de reconhecer suas limitações.    (Jz 6.15,16). 
a. Moisés - Pesado de lábios, liderou o povo. 
b. Jeremias - Dizia ser muito jovem. 
 
2. Tem atitude mental positiva. (Fl 4.12,13). 
a. Josué e Calebe. (Nm 13.30). 
 
3. Nunca espera a aprovação de todos. 
a. Espere a aprovação de Deus (At 5.29). 
b. Jesus (Lc 7.31-35). 
 
4. Não se conforma, busca sempre a excelência.  (Rm 12.2). 
a. O conformismo é a marca dos medíocres. 
b. O segredo é nunca parar de crescer. 
 
5. Sabe ouvir críticas e enfrentá-las sem perder a doçura. (2 Re 6.1-3). 
a. As críticas nos fazem continuar buscando a excelência. 
 
6. Sabe dar significado a tudo o que faz, porque tem um ideal. (1Co 9.26). 
a. Trabalha tendo um ideal (Fl 3.14). 
 
7. Sabe dizer não. (Jo 2.4). 
a. Para si mesmo (Gl 5.23). Domínio próprio. 
b. Para os amigos. Respeitando os limites. 
c. Para o diabo. Resistindo-o (Tg. 4.7). 
 
Conclusão: “Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo” (1 
Co 15.57) 

Quebra-Gelo: Minha vida em um objeto 
O líder separa vários objetos diferentes (colher, grampeador, calculadora, copo, etc.) Explica que o 
desafio de cada pessoa é falar seu nome e relacionar sua vida ou o momento que está vivendo 
com o objeto mostrado. A cada pessoa que falar, ele vai mudando o objeto. Se a pessoa demorar 
a falar, ele pula para a próxima pessoa. (Ex.: pente: o pente é para desembaraçar a minha vida, 
régua: para medir minhas palavras, Chave: para abrir mais o meu coração para Deus… Moral: 
Você pode tirar diversas lições desse quebra-gelo. Ele pode ser muito engraçado, mas pode se 
tornar também uma confissão. Use da forma que o Espírito direcione a reunião.  

Frase para o líder 
O futuro pertence àqueles que veem as possibilidades antes que se tornem óbvias” 

Avisos 
Quinta feira 19:30 Oração     20H Encontro de Fé      
Domingo 7:30h aula de música     8:00h Oração    17:30h oração     
 
Cultos de Missão. Prepare sua oferta missionaria e também um alimento não perecível. 
 
 


