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Texto base

“O Senhor é o meu pastor;
nada me faltará. Ele me faz
repousar em pastos
verdejantes. Leva-me para
junto das águas de descanso;
refrigera-me a alma”
Salmo 23.1-3
Para nossa Reflexão
7. TEREI PROSPERIDADE
FINANCEIRA NESTE DIA
Muitos esperam ser
prósperos através da oração
de algum pastor ou do
cumprimento de algumas
regras que os levarão a
tornar-se ricos
financeiramente.
Todavia, o primeiro
fundamento da vida cristã é
a obediência. É a obediência
aos mandamentos e
princípios de Deus que irá
atrair as bênçãos de Deus
sobre a nossa vida.
E ainda que estejamos
em um vale de sombra e
morte, ainda que estejamos
enfrentando lutas e

-

AMANDO VOCE E SUA FAMILIA!
“Então, Jesus tomou os

dificuldades, ainda que
estejamos passando por

pães...” João 6.11
3. Seja agradecido pelos

necessidades e doenças,
como diz na sequência o

“cinco pães e dois peixes”
A gratidão atrai o favor de

Salmo 23.4-5, o Senhor
permanece ao nosso lado,

Deus sobre nossa vida.
“Então, Jesus (...) tendo

nos dá o escape e ainda nos
ensina novas lições.

dado graças...” João 6.11
4. É distribuindo, é

O Senhor cuida de nós,
com bondade e misericórdia,

doando que sobra. O

em todos os momentos da

segredo da prosperidade é

nossa vida (Salmo 23.6)!

repartir e não acumular.
“Então, Jesus tomou os

QUATRO PASSOS QUE NOS

pães e, tendo dado graças,

LEVAM AO MILAGRE DE

distribuiu-os entre eles; e

MULTIPLICAÇÃO –

também igualmente os

João 6.1-13

peixes, quanto queriam.”

1. Põe em ordem o que

João 6.11
A oferta sempre volta

está fora de ordem
Primeiro estabeleça

multiplicada – João 6.12-13

prioridades e organize sua
Aplicação pessoal:

vida.

1. Como está a sua vida

“Fazei o povo assentarse... Assentaram-se, pois, os

de obediência aos

homens em número de quase

mandamentos e princípios de

cinco mil.” João 6.10

Deus?
2. O que você precisa

2. Coloque o que você
tem nas mãos certas...
Consagre seus bens a

acertar ou melhorar na sua
vida a fim de alcançar
prosperidade?

Deus e dependa d’Ele para
administrar seus recursos.
AGENDA – semana de 29 a 05de Julho 2014

1º. E 3º. SÁBADOS – convide jovens que você conheça, para participarem do Projeto Jovens IPG
DOMINGO, as09:30h – Culto da Família!! Santa Ceia do Senhor! Neste próximo Domingo, dia 06 e dia 13
de Julho, teremos nossa reunião, Domingo pela manhã, Traga seus amigos - OREM PELO PASTOR
MARCOS E SUA FAMILIA!!!
INSCRIÇOES ABERTAS PARA O CETREL- Centro de Treinamento em Liderança!! - Secretária Claudia
Mulheres que INTERCEDEM - Todas as quartas feiras as 15:30h - Reunião de Mulheres com a Pra. Léia
Arraiá da IPG !! Festança da Boa! Quitutes, Brincadeiras, Comunhão, Louvorsão caipira!!Dia 19 de
Julho – Faça sua doação! Desafie seu grupo a ter uma Barraca!!
www.igrejaplenadagraca.com - visite nosso sit

www.igrejaplenadagraca.com - visite nosso sit

