Grupos Familiares
Blumenau, 28 de agosto de 2017.
Queridos irmãos:
"Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos
pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do SENHOR, e na
sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o
seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará." Salmos 1:1-3
Que passagem maravilhosa nos deixou o Rei Davi. As vezes estamos sem direção, perdidos, sem saber qual
caminho devemos seguir, e esta passagem revela que ao meditarmos na palavra do Senhor somos bemaventurados, então não devemos nos assentar com escarnecedores e nem buscar conselhos com os ímpios. A
palavra de Deus tem todas as respostas que precisamos, e nos garante que se meditarmos nela de dia e de noite,
tudo aquilo que fizermos, prosperará." 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!

· Escala para visitar o Asilo; 02/09 Grupo Enderson;16/09 Marcos e Claudia;30/09 grupo Cláudio e Nina.
· Relogio de oração; será no dia 01-09 com início às 18:00 h e término dia 02/09 às 18h. Vamos mandar no
·

•

whats a escala ,a princípio não tem mudanças.
Culto de Curas e Milagres ; será dia 02/09 com início às 19:30h. Todos estão convidados para este tempo
poderoso,e traga mais alguém para ser tocado pelo poder de Deus.

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 tem 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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