Eventos e Avisos

Mensagem Sobre Prosperidade

O QUE É DIZIMO?
Cultos
Culto de celebração aos domingos às 18h30.
Traga convidados.

Projeto Oração
“E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo;
e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vós vigiar
comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o
espírito na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.”
(Mateus 26:40-41)
Ore por dia, pelo menos uma hora! A cada começo da
manhã, tarde e noite, entregue estes períodos em oração ao
SENHOR.

O Dízimo é a Décima parte de tudo o que Deus me dá e eu
devolvo, sendo assim fiel ao SENHOR.
“Trazei todos os dízimos à Casa do Tesouro, para que haja
mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz
o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do
céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos
advenha maior abastança.”
Malaquias 3:10

Igreja Cristã

Jesus
Alegria dos Homens

O QUE É OFERTA?
A Oferta é como se fosse um Presente que eu ofereço para
ajudar na obra de Deus. Ela deve sempre ser o melhor que
temos.
“Casa um Contribua segundo propôs no seu coração; não
com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que
dá com Alegria
2 Coríntios 9:7

Pr. Jáson Julio Pontes Dorta
Pra. Luzete de Santana Dorta

Aniversariantes do Mês
Seja sobre nós a Graça do SENHOR nosso Deus;
confirma sobre nós as obras de nossas mãos, sim, confirma
a obra das nossas mãos (Salmo 90:17).
Parabéns a todos, e que se cumpra esta Palavra nas
suas vidas.

Palavra Rhema, Palavra Viva Para 2020
“A Aliança com YAHWEH ELOHIM exige Seriedade de
Compromisso; visa a Plena Comunhão com o PAI; tem
como consequência o Amor Incondicional por JESUS; e
desenvolve o ESPÍRITO de Doação para com o Reino de
DEUS”
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