OUTUBRO
26,27 e 28 – Conferência estadual do
MDA

SABEDORIA: O CAMINHO
PARA A EXCELÊNCIA
Estamos vivendo um tempo que ter sabedoria significa possuir um
valioso tesouro, que irá proporcionar vida aos seus usuários e
beneficiários.
PONHA EM DISCUSSÃO:
1- Leiam Provérbios 2: 6 e Efésios 5: 15-17. Agora comentem a importância de
se ter a verdadeira sabedoria.

Resposta: A sabedoria de Deus é a única que trás solução e não confusão.
2- Comentem o que vocês entenderam após lerem 2 Crônicas 1: 7-12 e
Apocalipse 1: 6.
Façam suas inscrições:

www.e-inscricao.com/visaomda/al

Resposta: Salomão por entender que era sucessor do rei Davi e como tal, teve
visão de rei, pedindo sabedoria a Deus para cuidar do povo. Assim, também
somos sucessores do Rei Jesus e como reis, Deus espera que tenhamos a
mesma visão e entendimento de Salomão.
3- O que podemos tirar de aprendizado ao lermos Tiago 1: 5 e Tiago 3: 17?
Comentem.

NOVEMBRO
10 - Curso de Membresia
17 – Três grandes festas (Batismo)
24 – Noite Evangelística com o Ministério
Jeová Nissí
28 – Reunião para homens
30 – Deep Camp

Resposta Pessoal.

4- Ao lerem Provérbios 23: 15-16 e Provérbios 15: 1, comentem, quais os
benefícios da sabedoria?

Resposta. Deus deseja que seus filhos (reis/rainhas) aprendam e falem
sabiamente ao se relacionarem uns com os outros, ou seja, que tenham um
coração segundo o coração do Pai.
5- Pois o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no
Espírito Santo; aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado
pelos homens. Romanos 14: 17-18. Comentem o que vocês entenderam.

Resposta. Naquela época o comer alguns alimentos estava sendo pedra tropeço
para alguns irmãos e Paulo disse que por causa da comida não destruísse seu
irmão por quem Cristo morreu (vs. 14-15). Esta foi a razão pelo qual o apóstolo
escreveu este versículo, que serve de alerta também para nós.
REFLEXÃO:
A igreja que é formada de reis, que são sucessores do Rei Jesus,
precisam de sabedoria de Deus, para mutuamente se amarem, se
respeitarem, se protegerem, se valorizarem, se abençoarem e se
honrarem. Agindo assim, trilharão um caminho de excelência e
impactarão uma geração.
Pr Sérgio Lopes
Em 14 de outubro de 2018

