LOUVOR
Façam um louvor a Deus se não houver quem toque pode ser mecânico mesmo, no máximo
duas músicas!
QUEBRA GELO
Fica a critério do ministro de compartilhamento!
PERGUNTAS SUJETIVAS
Convide os paraticipantes a responder tais perguntas.
•
•

Você tem ajuntado dinheiro e como tem feito para ajunta-lo?
Você ja foi roubado ou furtado se foi como se sentiu?

•

Para guardar seu dinheiro usa serviço bancario, e se sente seguro?

•

Você acredita que pode ficar rico algum dia vivendo para seu trabalho e

tentando acumular riquezas?

TEXTO BASE
Lucas 12.33-34
Tesouros no céu
COM O REINO DO CEUS TODOS SOMOS RICOS
1) O QUE É RIQUEZA PARA O MUNDO:
A rIqueza no mundo é o meio que nos da acesso a todo tipo de bens materias, e em alguns
momentos até sentimentais.
(LER) Lucas 12:13-21 – Aqueles que são ricos para si, são pobres para com Deus.
2) O QUE É RIQUEZA PARA DEUS:
Riquezas para Deus são: Misericordia, bondade, amor, compaixão, benignidade. Por isso seu
reino do céus é chegado em sua vida és rico para com Deus.
(LER) Apocalipse 3:17-18 – A riqueza de Deus.
(LER) Mateus 6:19-21 – Onde esta nosso coração vai refletir na pessoa que somos.
Perguntas retóricas (O ouvinte não precisa responder e só para refletir, mas dexar livre
se alguém quiser se manifestar e pedir oração, ore.
•
•
•
•

Vocé já imaginou miseircodia, amor bondade, como moedas do reino de Deus
Se for olhar o seu saldo no banco do céu pensando em benignidade, compaixão,
como moedas, sera que esta positivo?
Qual riqueza você mais tem se esforçado para adiquirir?
Gostaria de ser rico para com Deus?

CONCLUSÃO
Quando nosso coração esta nas coisas deste mundo, para possui-las, haverá um esforço,
que nos custará, a vida que temos, e isto poderá gerar em nós, sentimentos, egoistas,
ambiciosos, avarentos, soberbos, o que nos tornará cada vez mais miseraveis para com
Deus, mas quando acumulamos riquezas no ceu, em nós não será gerado tais sentimentos
mundandos, pois só se acumulará riquezas no céu aquele que for cheio de amor,
misericordia, bondade, compaixão e benignidade, este será rico para com Deus.
Fazer uma oração pelas pessoas: (Sugestão)
Senhor, que o reino do céus chegue para minha vida e que eu seja rico para com o senhor,
cheio de amor misericordia e compaixão que são os tesouros do céus que todo o meu
tesouro esteje no céu, por que ai colocarei o meu coração nele. Em nome de Jesus, amém!

