
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Mensagem Sobre Prosperidade 

 

A Fidelidade no Pouco 
 

Lucas 16:10-14 

“Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito; e quem é 

injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos 

tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem 

vos confiará a verdadeira riqueza ? 

Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos 

dará o que é vosso ? 

Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de 

aborrecer-se de um e amar ao outro; ou se devotará a um e 

desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. 

Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o 

ridicularizavam.” 

Em primeiro lugar, o dinheiro, o Dízimo, a Oferta é a menor 

coisa que o cristão pode fazer pelo Reino de Deus. Se porém não 

consegue ser fiel no pouco, não o será sobre o muito, e o Senhor 

não lhe confiará a verdadeira riqueza que é a vida abundante, plena 

do Espírito Santo. 

Em segundo lugar, o Senhor Jesus nos diz que estas riquezas 

terrenas não são nossas; mas somos apenas os administradores, os 

mordomos. Se formos fiéis na sua aplicação, o Pai nos confiará o 

que realmente é nosso e que foi comprado por Jesus Cristo na cruz 

do calvário, que é a Justiça, a Paz e a Alegria no Espírito Santo, 

como diz Romanos 14:17 : “Porque o Reino de Deus não é 

comida nem bebida, mas justiça, e paz e alegria no Espírito 

Santo.” 

 
 
        II Coríntios 9:7 

“Cada um contribua segundo propôs no seu coração; 

não com tristeza, ou por constrangimento; porque Deus 

ama ao que dá com alegria.” 

Quando dizimamos ou ofertamos, o SENHOR não está 

olhando, observando, se o valor é grande ou pequeno; nem 

sequer se importa se esta contribuição é um grande ou 

pequeno sacrifício financeiro, se irá nos privar de alguma 

necessidade urgente, etc... 

O que o SENHOR está olhando é a nossa atitude e não o 

ato em si. Ele quer saber se a contribuição é fruto do amor 

em nosso coração pela Sua Obra, ou se é um ato mecânico 

de religiosidade, ou apenas estamos constrangidos em 

contribuir, porque todos à nossa volta contribuem. 

O que o SENHOR está observando é se há alguma 

tristeza ou sentimento de perda, ou se o nosso coração está 

explodindo de alegria na hora do Dízimo ou da Oferta!  

 

 

 

Igreja Cristã 

Jesus 

 Alegria dos Homens 

Pr. Jáson Julio Pontes Dorta 

Pra. Luzete de Santana Dorta 
 

 

Eventos e Avisos 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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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