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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Fica a critério de cada líder 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Mateus 7.7-8 

 

No texto lido como base, Jesus garantiu que todos que pedem, recebem. Os que batem, as portas vão se abrir. Mas 

na vida de muitas pessoas essa promessa não tem sido uma realidade, muitos já pararam de pedir e de bater por 

não receberem respostas. Deus nos chamou para sermos geradores de milagres. Zacarias foi um homem que se viu 

diante de uma grande impossibilidade, mas a Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor e atendeu o seu pedido. 

Nesta noite vamos aprender com Zacarias como podemos gerar milagres. 

  

Para gerar milagres... 

 

1. Persevere em ORAÇÃO (Lucas 1.13). As nossas orações não se perdem no tempo, muitas vezes achamos que 

Deus se esquece de nossas orações, mas a Bíblia nos garante que todas as nossas orações estão diante de Deus. 

No Salmo 56.8 diz que Deus põe as nossas lágrimas no Seu odre, nossas orações estão escritas no Seu livro. A 

resposta de oração que o Anjo trouxe a Zacarias não era de uma oração recente, com certeza era uma petição que 

há muito tempo Zacarias vinha clamando. Não desista de orar. Persevere, o seu milagre está chegando. Você já 

teve uma experiência de receber um milagre de Deus, depois de ter perseverado em oração? 

 

2. Espere o TEMPO DE DEUS (Lucas 1.8-9). O texto diz que Zacarias estava exercendo o sacerdócio e coube a ele 

por sorte entrar no templo. Talvez já fazia muito tempo que Zacarias não sabia o que era entrar no templo, mas 

naquele dia Deus tinha marcado uma audiência particular com ele e o milagre foi gerado. Deus também tem o 

tempo certo para o seu milagre, continue perseverando, o milagre é gerado quando o nosso tempo se encontra 

com o tempo de Deus. Deus nunca se atrasa, Ele capricha! Em sua opinião, porque Deus não nos atende 

imediatamente quando oramos? 

 

3. Venças as IMPOSSIBILIDADES da vida (Lucas 1.7). O texto diz que Isabel, esposa de Zacarias, era estéril e 

ambos eram avançados em idade. Isto significa que aos olhos do homem era impossível Isabel se engravidar. Mas 

Deus é o Deus do impossível, não existe impossibilidade para aqueles que perseveram e creem no milagre. Para 

Deus a impossibilidade é o projeto para o Milagre. Em sua opinião, qual o segredo para não desistirmos do 

milagre? 

 

CONCLUSÃO: Em Lucas 1.24 diz que: Depois daqueles dias Isabel, sua mulher, engravidou. O milagre aconteceu, 

Zacarias e Isabel enfim puderam contemplar a Glória de Deus e desfrutar do milagre gerado. Em sua vida não será 

diferente, você foi chamado para gerar milagre, por isso creia, espere em Deus, vença as impossibilidades. Deus já 

preparou o seu milagre para lhe entregar. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus. Não perca tempo: apresente Jesus 

Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1. Nosso TADEL será no dia 03/09 às 20h. Nesta terça-feira não haverá célula 

nos lares. Todos os líderes, aprendizes e hospedeiros precisam estar presentes em nosso treinamento mensal. 


