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1

el día de

O que 

Deus
está te dizendo

Deus 
usa sua palavra 
para falar conosco 

toda semana.

Hoje?



“O caso das espécies 
ameaçadas”

Caso

Eu posso viver em santidade quando a 
maldade me cercar.

“Por isso, vistam toda a armadura de 
Deus, para que possam resistir no dia mau 
e permanecer inabaláveis…” Efésios 6:13

2

#01

Eu te amo 
assim!



“O caso do avistamento da 
nova estrela no céu”

Eu vou arrumar espaço na minha 
vida para Jesus.

3

#02

3

Caso

Nossa 
,ainda mais 

moscas!

“Eis que estou à porta e bato. Se alguém 
ouvir a minha voz e abrir a porta, 
entrarei e cearei com ele, e ele comigo.” 
Apocalipse 3:20



“O caso dos decibéis”

Eu obedecerei a Deus porque suas 
orientações dão resultado.

4

#03

4

Caso

Máximo 160 
KM/H!

“Ele respondeu: ‘Antes, felizes são 
aqueles que ouvem a palavra de 
Deus e lhe obedecem’.” Lucas 11:28



“O caso do perdulário” #04

5

Caso

Deus sempre irá me aceitar de volta.

“Este homem recebe pecadores e come com eles.” 
Lucas 15:2b

5

E agora, 
uma música 

verde...



“O caso da fidelidade 
das noras” #05

6

Caso

Deus pode tornar uma situação ruim em 
minha vida em algo bom.

“Sabemos que Deus age em todas 
as coisas para o bem daqueles que 
o amam, dos que foram chamados 
de acordo com o seu propósito.” 
Romanos 8:28

6

Devo 
cuidar 

desses 
corações.



“O caso do primo 
famoso” #06

7

Caso

Deus me pede para ser diferente de todo 
mundo.

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 
transformem-se pela renovação da sua mente.” 
Romanos 12:2

7

Você quer 
ser meu 
amigo? 



“O caso do viajante 
confuso” #07

8

Caso

Eu vou procurar por oportunidades para 
falar sobre Jesus às pessoas.    

“Sentindo, assim, tanta afeição por 
vocês, decidimos dar-lhes não somente o 
evangelho de Deus, mas também a nossa 
própria vida.” 1 Tessalonicenses 2:8a

8

Agora 
meus olhos 

parece 
melhor.



“O caso do pai 
desobediente” #08

9

Caso

Deus tem um plano para mim.

“’Porque sou eu que conheço os planos 
que tenho para vocês’, diz o Senhor, 
‘planos de fazê-los prosperar e não de 
lhes causar dano, planos de dar-lhes 
esperança e um futuro’.” Jeremias 29:11

9

Toca aqui!



“O caso da multidão que 
não saiu em debandada” #09

10

Caso

Procure pelo Mar da 
Galileia e descubra 
o quanto as pessoas 

andaram.

Eu serei grato pelo que Deus providenciar.

“Deem graças ao Senhor, 
clamem pelo seu nome, 
divulguem entre as nações o que 
ele tem feito.” 1 Crônicas 16:8

10

Veja! Aqui 
estou!



“O caso dos servos 
desobedientes ao rei” #10

11

Caso

Quando eu for pressionado a fazer algo ruim, eu 
não vou ceder.

“Meu filho, se os maus tentarem 
seduzi-lo, não ceda!” Provérbios 1:10

11

O que 
aconteceu?



“O caso da fuga da 
prisão” #11

12

Caso

Quando eu sou acusado de algo que não fiz, 
Deus tem uma bênção especial para mim.   

“Bem-aventurados serão vocês quando 
por minha causa os insultarem, 
perseguirem e levantarem todo tipo de 
calúnia contra vocês.” Mateus 5:11

12

Duas caixas 
de moscas do 

eBay!



“O caso da decisão de 
desperdiçar dinheiro” #12

13

Caso

Quando eu confesso os meus pecados, 
Jesus me perdoa. 

“Se confessarmos os nossos pecados, 
Ele é fiel e justo para perdoar os 
nossos pecados e nos purificar de toda 
injustiça.” 1 João 1:9

13

Ooooh 
dooby-
doo!



“Caso: Drogas, hormônios 
ou esteroides?” #13

14

Caso

Deus me deu dons para eu usar em 
Seus planos.

“Todas essas coisas, porém, 
são realizadas pelo mesmo e 
único Espírito, e ele as distribui 
individualmente, a cada um, 
conforme quer.” 1 Coríntios 12:11

14

Ainda acho 
que pular é 

mais fácil do 
que correr.



“ Restaurarei o exausto e saciarei 
o enfraquecido”. Jeremias 31:25 
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