Agenda da Semana - Anote e Divulgue
Data:
Oração Todo dia
Toda Terça-feira – 20h00

Evento:
Relógio de Oração
Participe – Nos informe a melhor
hora para sua orção.
Curso "Maturidade Cristã"

Toda última terça-feira do mês
Toda Quarta-feira – das 06h as 07h

Mulher Plena e Homens de Honra

Toda Quarta-feira – 15h00

Mulheres Intercessoras

Sexta-feira – 20h
Sábado – 19h30
Domingo 27/08 – 09h00 e 19h00

Oração da Madrugada

Inicio do Acampadentro das
Mulheres – Participe!
MAG UP!
Encontro de Jovens
Culto de Celebração da Família.

“Confissão Vitoriosa”, do Pr. Carlos Alberto.
Tema: Confissão da prosperidade em Cristo. (pgs. 113 a 130)
Sentindo
O que é prosperidade para você?

► Eventos, agenda, cadastros, pedidos de oração, inscrições e outras informações
acessar o site: www.cgbraganca.com.br
Todo 2º domingo de cada mês é o Dia das Primícias. Traga 1 Kg de alimento não perecível.
Contribuições financeiras: Banco Caixa Econômica Federal, agência 0293, código 003, c/c 1333-0 ou Banco
Bradesco, agência 2078-8, c/c 270-4. Por gentileza colocar o comprovante de depósito no envelope (dízimo ou
gratidão), ou nos informe através do email financeiro@cgbraganca.com.br

Adquira seu livro:

Aprendendo
Leiam juntos o texto de Romanos 14. 17-18:
“Pois o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz
e alegria no Espírito Santo; aquele que assim serve a Cristo é
agradável a Deus e aprovado pelos homens.”
Por meio das Escrituras sabemos que o básico para a alimentação
e a roupa nos será proporcionado (MT. 6. 25-34), mas ela nada
fala de excessos e regalias.
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Muitas pessoas pensam que o “nada me faltará” do Salmo 23
significa dinheiro em grandes quantias, imóveis caros e todo tipo
de luxo. Estão enganados! Esqueça esses conceitos, pois são
mundanos e não possuem fundamento bíblico.
O verdadeiro rico é aquele que não tem de tudo, mas tem paz,
descanso e segurança em Deus. É o que confessa sua
prosperidade me Cristo.

Refletindo
Percebe a diferença entre a prosperidade que o mundo oferece e
a que Deus oferece?

Aplicando
Como posso viver confiando em que, de fato, “nada me faltará”?

Para Deus não é importante o que tenho, mas o que sou. Veja as
palavras de Paulo:
“Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fatura. Aprendi o
segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem
alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando
necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece” Filipenses 4.
12-13.
Todos teremos de passar por vales sombrios durante a jornada,
uns de uma maneira, outros de outra. O vale pode ser uma
enfermidade incurável, um problema conjugal ou familiar, o
desemprego ou a crise econômica; seja o que for, as necessidades
básicas da vida estão garantidas para nós. Não estamos
desamparados.

Final
Orem para que haja entre vocês prosperidade espiritual e para
que possam atender, uns aos outros, as diferentes necessidades
que possam existir ou vir a surgir. Isso é aliança.

Versículo para memorizar:
“Deem, e lhes será dado: uma boa medida, calcada, sacudida e
transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem,
também será usada para medir vocês” Lucas 6: 38

Você é rico, acima de tudo, porque tem Cristo em sua vida.
Confesse essa verdade e siga princípios básicos: organize-se;
deposite sua confiança em Deus; administre sua vida com
sabedoria; e seja agradecido.

Grande e forte abraço!
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