LOUVOR
Façam um louvor a Deus se não houver quem toque pode ser mecânico mesmo, com
no máximo duas músicas!
QUEBRA GELO
Fica a critério do ministro de compartilhamento!
Riquezas
TEXTO BASE (leia o texto)
Provérbios 22:7
O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta.
Você é rico? No mundo dos negócios você tem sucesso? Qual a sua riqueza? Ou você
é pobre? Não está no mundo dos negócios?
QUAL RIQUEZA IMPORTA PARA DEUS
Perguntas de auxílio para iniciar o compartilhamento
(LEIA) Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças; e
roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os
teus olhos com colírio, para que vejas. Apocalipse 3:18
O Senhor é rico e domina sobre os pecadores (Pobres) que tomemos emprestado com
o senhor e seremos seus servos, mas, se continuarmos a buscar a riqueza deste mundo
a todo custo seremos servos deste e não do Senhor e ainda que pareçamos ricos aos
olhos do mundo seremos pobres, pois está escrito, Timóteo 6:8-10. (Leia)
•
•
•
•

E você qual riqueza tem mais desejado?
Você se sente que nasceu para ser alguém de sucesso neste mundo?
Tem se preparado para se tornar alguém apto para o mercado secular?
O que você conhece das riquezas de Deus, tem desejado com o mesmo
ensejo pelas riquezas deste mundo?
O que tem de errado em ser rico?

Não há nenhum problema com as riquezas neste mundo, mas o perigo é o amor por elas, pois
este nos torna servos delas e gastamos nossas vidas para obtê-las e Deus sempre estará em
segundo plano em nossa vida, com isso nos tornaremos miseráveis para com o nosso Senhor
e estaremos sempre em debico com este mundo e sendo consumido por ele.

O convite de Jesus
MT.6:19-21 (LEIA)
•
•
•
•
•

Como está seu tesouro no céu?
Tem acumulado tesouros no céu (leia Apoc. 3:18)?
Teu tesouro é provado no fogo do Senhor (leia Apoc. 3:18)?
Temos roupas brancas diante do Senhor (leia Apoc. 3:18)?
Temos vivido uma vida de perdão próprio?

CONCLUSÃO
Portanto quando vivemos nossa vida para obtermos riqueza apenas terrenas seremos
consumidos por ela e teremos a ilusão de uma momentânea satisfação, mas a que preço? E
como está escrito o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que
empresta, você escolhe sob quem estará sobre você, é rico para o mundo é pobre para com
Deus.
Fazer uma oração pelas pessoas: (Sugestão)

SUGESTÃO DE FILME PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA ILUSÃO DAS RIQUEZAS:
https://www.youtube.com/watch?v=wdJMWw-COMg

