
 

JESUS, O Nome mais Poderoso Lc 4.17-19 
 

1- Você tem idéia do poder que há no nome de Jesus? O que acha que ele pode? 
(deixe responderem) 
 
Jesus nos mostrou caminho e nos deu autoridade para que no nome dele orássemos 
e o mal bater em retirada. Mc 16.17 
Jesus aqui deixa claro que esta autoridade é para “todos” que cressem. Então basta 
confiar plenamente na Palavra e agir 
 

2- Quem tem experiências de orar por outros? 
 

3- Podemos abençoar a vida dos outros com dinheiro, roupa, remédio e tudo 
mais; porém o maior bem que podemos fazer aos outros é ministrar o nome de 
Jesus, veja: At 3.6-9 

Pedro sabia que no nome de Jesus aquele coxo andaria, e foi assim que aconteceu. 
Aquele homem que ficava mendigando a porta do templo necessitava muito mais 
que moedas: Ele precisava ser liberto daquela enfermidade que o prendia. 
 
Conclusão: o ministério de Jesus aqui na terra foi exatamente isso: libertar os cativos 
e oprimidos. E dar uma chance de uma vida nova e abençoada a todo aquele que 
nele crê.         

Agora esse ministério é meu e seu. Mc 16.15-20 

Quebra-Gelo Figuras de Revista 
     Objetivo: mostrar que o outro é importante pra nossa vida 
 
Material: um bichinho de pelúcia 
 
Desenvolvimento: Forme um círculo com todos e passe o bichinho de mão em mão, quem 
estiver com o urso deverá falar o que tem vontade de fazer com ele. Ao final, quando todos 
falarem, deve-se pedir para que façam o mesmo que fizeram com o urso com a pessoa do 
lado. É muito engraçado e o gelo é quebrado na hora.  

Frase para o líder 
"O grande líder é aquele que está disposto a desenvolver as pessoas até o ponto em que 

elas eventualmente o ultrapassem em seu conhecimento e habilidade." 
Avisos 

Quinta-feira  19:30h Oração          20h Encontro de Fé.  
Reforce sobre nossos tempos de oração e estudos bíblicos importantíssimos para  
O crescimento.  
 
	
	
	
	
	
	


