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Nº 450
“Uma igreja-família, vivendo o amor de Cristo, alcançando
O próximo e formando discípulos”.

Quebra Gelo
Como cada um de nós, em nossa célula irá cooperar para o COMUNA-DAY? Temos que trabalhar como um
GRANDE TIME onde TODOS irão jogar.

Ministração
Temos um Deus que deseja nos abençoar e que tenhamos um Lar Feliz,
mas para isso ele nos dá orientações, vejamos algumas:
Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos.
Vocês, porém, rejeitaram o meu convite; ninguém se importou quando estendi minha mão! Visto que desprezaram
totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua
desgraça; zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês
como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem.
"Então vocês me chamarão, mas não responderei; procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que
desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco
caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações.
Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá; mas quem me ouvir
viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal". Provérbios 1:23-33
Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça
duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro puro; o que ofereço é superior à prata escolhida. Ando
pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus
tesouros. Provérbios 8:17-21
Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e caem na pobreza.
Provérbios 11:24
Conforme os textos acima, fica claro que Deus tem prazer e desejo em nos prosperar. Você deseja ter uma
prosperidade plena?
Tem gente conformada com aquilo que já alcançou e respeito isso, MAS TEM GENTE que sonha e crê que pode
alcançar muito mais. Que tem muitos sonhos e desejos de prosperar e avançar muito mais. Aqueles que desejam ser
INVESTIDORES DO REINO COMO COLUNAS E EMPREENDEDORES DO REINO DE DEUS aqui na Terra. Para
este grupo nós vamos orar agora, para receberem INTELIGÊNCIA, CRIATIVIDADE, SENSIBILIDADE PARA NOVAS
OPORTUNIDADES, VISÃO, CAPACIDADE DE GESTÃO E PODER DE NEGOCIAÇÃO.
AS CHAVES QUE ABREM AS JANELAS DO CÉUS SÃO: ARREPENDIMENTO, TEMOR DE DEUS, OBEDIÊNCIA E
FIDELIDADE EM TEMPOS DE ABUNDANCIA E EM TEMPOS DE CRISE.
Lembra-se dos ingredientes da felicidade de Jó:
1- Integridade
2- Justo/Honesto
3- Temente a Deus
4- Se desviava do mal

INSISTO em que Deus tem prazer em prosperar o seu povo, mas como já vimos anteriormente, ele está mais
preocupado com o seu interior do que com o seu exterior. TODAVIA UMA COISA NÃO ANULA A OUTRA.
Como já vimos em Malaquias – nosso Pai quer abrir as janelas dos céus sobre o seu povo para derramar bênçãos
sem medida.
Fomos criados para sermos ADMINISTRADORES ou MORDOMOS do Senhor e vemos isso desde Gênesis.
Curiosidade interessante:
Os mandamentos contidos na Torá (Pentateuco). De acordo com a tradição, estes 613 mandamentos estão divididos
em dois mandamentos.
"mandamentos positivos", no sentido de realizar determinadas ações (mandamentos do tipo "faça!", obrigações) 248
mandamentos positivos, relacionado ao número de ossos ou órgãos importantes no corpo humano, isto é, como se
cada membro dissesse à pessoa: "Cumpra um preceito comigo".
"mandamentos negativos", na qual se deve abster de certas ações ( mandamentos do tipo "não faça!", proibições])
Existem 365 mandamentos negativos, correspondendo ao número de dias no ano solar, que é como se cada dia
dissesse à pessoa "Não cometa uma transgressão hoje";
INFELIZMENTE, existem coisas que só o Fracasso pode nos ensinar.
conseguiremos aprender.

Tem coisa que na abundancia não

Tudo aquilo que não nos mata, nos fortalece. Tudo o que não teve poder de te destruir produziu em você um homem
mais forte.
"Diga a eles: ‘Assim diz o Senhor. " ‘Quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do
caminho, não retorna a ele? Por que será, então, que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviarse? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo.
Ninguém se arrepende de sua maldade e diz: "O que foi que eu fiz? " Cada um se desvia e segue seu próprio curso,
como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha.
Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o tordo observam
a época de sua migração. Mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Jeremias 8:4-7
Ouçam, ó céus! Escute, ó terra! Pois o Senhor falou: “Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim”.
“O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu
povo nada compreende”. Isaías 1:2,3
Ainda aos violadores do pacto ele perverterá com lisonjas; mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte, e
fará proezas. Daniel 11:32
Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor; planos de paz, e não de mal, para vos dar um
futuro e uma esperança. Jeremias 29:11
Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5
Creia que chegou o tempo da virada em sua vida!
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Projeto “Conhecerá a Verdade” 2019
Mês - Livro de Leitura e Meditação.

Julho – Tiago
Agosto – Ezequiel
Setembro – I e II Pedro
Outubro – Daniel
Novembro – Judas + Provérbios
Dezembro – Oséias + Jonas

20 a 22 de Março de 2020

Encontro de Casais – Casamento Sagrado
FAÇAM SUAS INSCRIÇÕES!

Dias 03 e 10 de Agosto

COMUNA DAY

Das 12h às 19h30

Bazar, Alimentação, Teatro, Diversão e muito mais!

Mês de Julho

Curso: Maturidade Cristã

Às Segundas Feiras às 20h

CG – SÃO MATEUS

Mês de Julho

IDE – Treinamento da Liderança

Dias 03 e 16 às 20h

CG – SÃO MATEUS

14 de Julho de 2019

Missionário Americano e

Às 9h30

Líder de Louvor Rob Moore.

14 de Julho de 2019

Mag 02 Worlds

Às 13h30

3 HORAS COM TUDO EM INGLÊS

Mês de Agosto

HOMENS DE HONRA

Dia 17 das 18h às 21h

Fogo, Paixão e Perseverança.

Sábado das 07h às 08h

Reunião de Oração

Domingo das 08h às 09h

Sedentos Por Deus

Siga-Nos nas Redes Sociais
@CGSAOMATEUS
Conto com vocês! No amor de Cristo, Pr. Davis Mosço.

Estamos de Novo Endereço!
Rua Forte do Rio Branco n. 854 - Fone: 11- 2962 3945 - cgsaomateus@cgsaomateus.com.br

