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a riQueza de deus
 Tem procurado o Reino de Deus 
em primeiro lugar? 
 
Vê Deus como um Pai que 
abençoa? 
 
Aceita a correção de Deus na 
sua vida, sabendo que é por Ele 
ser um pai que o ama? 
 
Tem procurado viver em 
simplicidade, contribuido para 
abençoar a vida de outros, com 
aquilo que Deus lhe dá?

Em Deuteronomio 8, temos uma das passagens que nos mostra que 
Deus nos quer prosperar. É uma passagem interessante pois lembra-
nos de vários pontos importantes relacionados com isso:
1) Os mandamentos de Deus são para o nosso bem (v1) para nos 
abençoar, nos prosperar, Deus quer dar-nos coisas boas, mas de-
vemos  procurar o reino de Deus em primeiro lugar; 
Qual de vocês que seja pai seria capaz de dar uma pedra ao fi-
lho, quando este lhe pedisse pão? Ou quem lhe daria uma cobra 
quando lhe pedisse peixe? Ora se vocês, mesmo sendo maus, 
sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso 
Pai que está no céu dará coisas boas àqueles que lhas pedirem! 
Mateus 7:9-11
2) Os tempos de provação, têm propósitos, de nos tornar humil-
des, de sermos colocados à prova, de tornar visível aquilo que vai 
no nosso coração, de revelar se seguimos os Seus mandamentos 
(v2);

3) Deus quer ensinar-nos que Ele está no controlo, e que nem só de pão vive o homem (v3);

Eles replicaram: «E que sinal nos mostras para que ao vê-lo acreditemos em ti? Que milagre vais fazer? Os 
nossos antepassados comeram o maná no deserto, como lemos na Sagrada Escritura: Deus deu-lhes a comer 
pão vindo do céu.» Jesus esclareceu: «Fiquem sabendo que Moisés não vos deu o pão do Céu, mas é o meu 
Pai que vos dá o verdadeiro pão do Céu. O pão de Deus é aquele que vem do céu e dá vida aos homens.» 
Pediram-lhe então: «Senhor, dá-nos sempre desse pão.» Jesus afirmou: «Eu sou esse pão que dá vida. Aquele 
que me aceita nunca mais há de ter fome e o que acredita em mim nunca mais há de ter sede. João 6:30-35
4) Mostrar as misericórdias de Deus, da provisão material, e da correção de um Pai (v4-5);

Será que já se esqueceram das palavras de ânimo que Deus vos dirige como seus filhos? Meu filho, considera 
seriamente a correção do Senhor. Não desanimes quando ele te repreender. É que o Senhor corrige aqueles 
que ama e castiga aqueles a quem tem por filhos. Hebreus 12:5-6

Mas também nos alerta, que ao termos essa prosperidade, não nos devemos esquecer Dele (v11-14) ou orgu-
lharmo-nos de nós mesmos, achando que atingimos sozinhos com os nossos esforços (v17-18)
Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, ensina-nos:
A simplicidade é a única coisa que pode adequadamente reorientar nossas vidas de sorte que as posses sejam 
autenticamente desfrutadas sem destruir-nos. Sem a simplicidade, ou capitularemos ao espírito de “Mamom” 
da presente era má, ou cairemos num ascetismo legalista e anticristão. Ambas as situações levam à idolatria.  
A Disciplina Espiritual da simplicidade provê a necessária perspectiva que nos liberta para receber a provisão de 
Deus como um Dom que, por não ser nosso, não devemos guardar, mas que pode ser gratuitamente partilhado 
com outros. 

Rui Ribeiro



Temas de oração
gratiDÃo

iNtercessÃo

Pelos Cultos e reuniões online, para fazem chegar a Palavra a muitos. 

Pela nossa Igreja, pastores, membros, visitantes, pelos que nos seguem online. 

Pela protecção do Senhor à nossa Igreja.

Pelos nossos pastores e liderança, EVM, CBP, Seminário, Igrejas sem pastor. 

Concertos EVM. 
Por famílias fortes e dedicadas. 

Tempo Covid: 
   - Cura completa para o nosso país 
   - Autoridades, profissionais de saúde, doentes 
   - Vacinação, desconfinamento. 
Pelos mais fracos, idosos, doentes.

agenda e notícias

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Terças e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn

Reunião de Oração - Homens
Através do Zoom  | Terças - 21h30
https://us02web.zoom.us/j/81235225960?pw-
d=U25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

ID da reunião: 812 3522 5960
Senha de acesso: 491740

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
https://us02web.zoom.us/j/135539059?pwd=dH-
VYdXFkUVdJMXhyRHZNOVhIMTVSQT09

ID da reunião: 135 539 059
Senha de acesso: 729748

Inscrição para os Cultos
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da igreja.

Horários: 10h-11h15 // 11h45-13h

O culto é transmitido em direto no horário 
das 11h45 às 13h.

https://meet.google.com/xuq-tkiv-vpn
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81235225960%3Fpwd%3DU25jMDFTMjNCY3hrdm1OUXZGRDY0Zz09

