
 

Informar das Atividades Semanais – TODAS AS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA IGREJA ESTÃO 
SUSPENSAS, NO ENTANTO PODEM ASSISTIR OS CULTOS NO CANAL DO YOUTUBE:  SEXTA: Culto 
de Libertação às 20h | SÁBADO: Culto m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGO: Culto de 
Celebração às 10h e às 18h30.  

ROTEIRO – Base 03/05/2020 
 

QUANDO A VIDA PEDE PASSAGEM 

#Gênesis 18:10-14# 

 

INTRODUÇÃO: 

• Quantas vezes já passamos por circunstâncias difíceis, dolorosas, traumáticas.  

• Quantas vezes passamos por perdas, frustrações, sofrimentos.  

• Quantas vezes chegamos a verbalizar as seguintes perguntas:  

➢ “Isso pode mudar?”,  

➢ “Eu posso?”,  

➢ “É possível sair desse quadro?”,  

➢ “Será que tem jeito?”, 

➢ “O que vai ser de mim?”,  

➢ “Como faço para abandonar essa realidade?”, 

➢ “Esse ambiente nunca vai mudar?”. 

 

I. DEUS TEM O SEU TEMPO.  

• Precisamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. 

• Abraão teve que esperar 25 anos desde a promessa até a chegada do Isaque. 

• Deus quer mudar o nosso destino e situações, mas Ele o faz no Seu tempo. 

• Exemplo: 2 Pedro 3:9 “Na verdade, o Senhor não demora a cumprir sua promessa, 

como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês”. Não deseja 

que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam”. 

 

• Como podemos aquietar o nosso coração enquanto esperamos o tempo de 

Deus? 

 

• Deus não tem compromisso com o tempo humano, Deus tem compromisso com a SUA 

palavra. 

 

 



 

 

                                                                             

                                                                                        

                                                                            

II. DEUS NOS DÁ A SUA PALAVRA 

• O nosso descanso deve estar na Sua palavra. 

• Após ouvir que Sara tinha rido, Deus falou para Abraão que depois de um tempo ele 

“tornaria” ou “voltaria” e que Sara teria um filho (Gênesis 18:14). 

• A palavra voltar aqui “voltar” significa: INTERVIR 

• Deus prometeu que iria intervir na vida da Sara para mudar o seu destino. 

• Devemos lembrar que o compromisso de Deus é com a Sua palavra. 

 

• Você tem descansado na palavra dEle? 

 

• Deus nunca perde o controle! 

 

III. DEUS QUER TRANSFORMAR VIDAS. 

• Deus é o maior interessado em intervir nas situações.  

• Mas Ele intervém nas situações com o objetivo de transforma vidas. 

• As situações estão aí para manifestar o amor e cuidado dEle. 

• Nenhuma situação, nenhum problema são grandes demais para Ele. 

• Deus quer transformar a sua vida para que você seja usado por Ele. 

 

CONCLUSÃO: 

 

JESUS é a Vida.  A Vida pede passagem para intervir e para trazer:  VIDA EM ABUNDÂNCIA! 

 

Pr. João Brito 


