
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Mensagem Sobre Prosperidade 

 

A Obra de Deus é Financiada Pelos 

Nossos Bens 
 

 
Lucas 8:1-3 

“Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em 

cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho 

do Reino de Deus, e os doze iam com Ele, e também algumas 

mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de 

enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete 

demônios; e Joana, mulher de Cuza, procurador de Herodes, 

Suzana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com 

os seus bens.” 

O SENHOR é o Dono do ouro e da prata, é o Dono do 

Universo e poderia financiar a Sua Obra aqui na Terra de infinitas 

maneiras, mas preferiu escolher os nossos recursos financeiros 

para financiá-la. 

Deus conta com o nosso amor e a nossa fidelidade e nos dá a 

grande oportunidade de sustentarmos a promoção do Seu Reino.  

Meu amado! Não encare a contribuição com os Dízimos e 

Ofertas como uma obrigação, mas, sim como um grande 

privilégio! 

 
        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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