
      

V I S Ã O  

Ser uma Igreja Bíblica, relevante para a 

sociedade e comprometida com a grande 

comissão para comunicar o evangelho de 

todas as maneiras e formas possíveis,  

Deus tem um proposito para a sua vida 

Essa carta é direcionada aos que estavam exilados na Babilônia. Um 

povo que estava sendo orientado a recomeçar e era imprescindível 

terem cuidado. Muitos profetas falando em nome de Deus de maneira 

fraudulenta falta de percepção espiritual do povo. Deus está falando 

e dissipando as dúvidas nos corações.  

Algumas coisas são resgatadas no coração desse povo: 

1. Deus é um Deus de paz. vers 11b “pensamentos de paz e não de 

mal...” 

Salmos 29:11 “O Senhor dá força ao seu povo; o Senhor dá a seu 

povo a bênção da paz”.  

2. A importância de uma vida de oração. vers 12 “Então, me 

invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei”. 

Filipenses 4:6-7 “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em 

tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus 

pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 

guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus”.  

3. A importância de um coração puro. vers 13 “Buscar-me-eis e me 

achareis quando me buscardes de todo o vosso coração”. 

Mateus 5:8 “Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a 

Deus”.  

4. A mudança está em encontrarmos Deus. vers 14 “Serei achado de 

vós, diz o SENHOR, e farei mudar a vossa sorte”. 

 

Das questões resgatadas no coração do povo, quais precisam ser 

resgatadas em sua vida? 

 

Deus nos abençoe! 

 

 

 

 

 

T E X T O  

 

Jeremias 29.11ª 

“Eu é que sei que 

pensamentos tenho a 

vosso respeito, diz o 

SENHOR”. 

INICIE ORANDO TENHA UM 

MOMENTO DE 

LOUVOR 

5MIN 10MIN 

MOMENTO DE 

ORAÇÃO 

MINISTRAÇÃO DA 

PALAVRA 

20MIN 30MIN 

TEMPO DE IGREJA – compartilhe por 

último as programações e atividades da 

Igreja 

 

INFORMAÇÕES DE ATIVIDADES 

 

16/12 cantata das crianças       

 

Ore pelas programações do fim de ano. 

 

 

 

 

 

 

PEQUENO GRUPO MULTIPLICADOR 

 
“lugar de servir a Deus e amar ao Próximo” 


