SETEMBRO/2017
Eventos- PROGRAME SE

Igreja Plena da Graça

16/09/2017
Café - Homens com “J”

“UMA IGREJA QUE AMA A DEUS SOBRE
TODAS AS COISAS, RELACIONA-SE EM
FAMILIA E FORMA DISCIPULOS”

22/10/2017
BATISMO NAS AGUAS

2017 – ANO DO “NOVO”

14/10/2017

QUESTÃO - O que é AUTORIDADE ESPIRITUAL NA SUA
OPINIÃO?

ENCONTRO: MULHERES PLENAS

”

AUTORIDADE ESPIRITUAL
Quando O Senhor nos devolveu a Sua Autoridade, ELE nos deu para
que funcionemos com autoridade par “Servir, Proteger e Amar”.
Autoridade Espiritual não pode Humilhar, pisar, se colocar como
Tirano, como aquele que diz: “Aqui quem manda sou eu...”. Ter
autoridade para não ser escravo de sentimentos que mudam suas
atitudes para pior: Raiva, Ira, Ofendido, desunião, Solidão.
Saber que essa Autoridade não depende de você, mas DELE. Assim
como Adão desobedeceu e entregou a Autoridade ao diabo, JESUS
Cristo, “OBEDECEU” e resgatou toda Autoridade ( Mateus 28:18).
Ele subiu ao Monte e Nomeou para exercer essa Autoridade (Marcos
3:13-15) e agora você, que é discípulo, tem essa incumbência para
realizar toda Boa obra.

Comunicado
Importante
Na primeira terça feira de
setembro de 2017, dia 05,
nosso desafio estarmos
reunidos em nossos lares,
convidando amigo, vizinho,
colega de trabalho ou
familiar, para “O Encontro”!!

Pregar com autoridade
Curar com Autoridade
Implantar o “Reino de Deus nessa terra, com autoridade!
Deu te devolveu em Jesus Cristo, autoridade para Profetizar o mulagre
( Mateus 21:21);
Deus te deu Autoridade para Profetizar sua vitória – ( I Samuel 17:42-47)
Deus te deu Autoridade para Vencer – (I Samuel 17:50-57)
Exerça Autoridade no nome de Jesus, em sua vida, em sua casa, em
seu trabalho, sabendo que Ele nos Chamou para Implantarmos o
Reino de Deus nessa terra. Rejeito o pecado, resista às tentações, por
que ela não vem maiores do que podemos suportar, ame e sirva, em
nome de Jesus.

FINALMENTE
Dedique um tempo de oração para Exercer autoridade sobre áreas
de sua vida que ainda o escravizam, repreendendo toda Obra do
Mal, decida Buscar a Face do Senhor, seja uma marca de sua vida o
Suprir, Proteger e Amar as pessoas de seu Grupo de Amigos, (GA).
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DISCIPULADO UM A UM
O grande desafio para esse
segundo semestre é darmos
inicio ao “ Discipulado”
Toda Ultima sexta feira as
22:30h “VIGILHA PRA QUEM TEM
SEDE”!! SE NÃO
ORARMOS JUNTOS, NOSSAS
AFLIÇÕES SERÃO CADA VEZ
MAIS DIFICEIS!”

