Grupos Familiares
Blumenau, 21 de agosto de 2017.
Queridos irmãos:
"Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que
sai da boca de Deus." Mateus 4:4
Uma alimentação saudável é essencial para a vida humana, e isto vale tanto para o alimento físico, quanto para o
alimento espiritual. É necessário, portanto, que estejamos atentos ao tipo de alimento que estamos consumindo,
pois muitos alimentos causam doenças espirituais, tais como: depressão, medo, inveja, soberba, etc. Evite os
alimentos oferecidos pelo mundo: moda, filosofias, prazeres... e alimente-se da Palavra de Deus, porque somente
Ela te dá vida, e vida em abundância. Jesus disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome; e
quem crê em mim nunca terá sede (João 6:35). Que banquete está preparado para você, meu irmão, sirva-se à
vontade!
Somos, novas criaturas, sendo assim, temos o amor de Deus em nossos corações para manifestá-lo onde o
Senhor nos levar, pois, é Cristo que vive em nós.
Fiquem na paz.
Roberto e Sueli Tribess
Avisos importantes!
· Reunião de líderes, colideres e líderes de departamento: será no dia 24 com início às 20h. Não esqueça
que você precisa estar presente nesta reunião, a não ser, que você realmente não possa estar, se for o
caso, por favor comunique.
· Conferência Abba; será nos dia 25-27/08/17. Inscrições pelo site Abba.

•

Motivos de oração

•

Orar pelas igrejas vinculadas à Comunhão Cristã e todas as Igrejas de Blumenau.

•

Orar pelas finanças, pois, nos cremos que Deus tem o melhor para o seu povo, amém? Irmãos, prestem
atenção; precisamos crescer no mínimo 30% nas entradas para podermos continuar com esta obra. O
nosso Deus é Deus de milagres, mas eu preciso fazer a minha parte, tanto trazendo meu dízimo, ofertas e
também orando.

•

Mateus 9:37 Então disse aos seus discípulos: “A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.38
Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita”. Vamos orar, levantar um
clamor por mais trabalhadores,(ceifeiros), pois, o reino de Deus nesta cidade precisa avançar.

Só para você apascentador: Graças a Deus pela sua vida e de sua família. Quero agradecer você uma vez mais
por estar junto neste projeto chamado grupo familiar. Muitas vidas têm sido edificadas, curadas, libertas e tem
crescido graças ao seu empenho neste projeto. Declaro sobre sua vida, sua família, sua casa toda sorte de
bênçãos da parte do nosso Pai. Um forte abraço a todos.
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