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O que você faria se pudesse ter mais dinheiro para financiar o
seu ministério? O que aconteceria na sua igreja se todos os
crentes compreendessem e aplicassem os princípios simples
de fidelidade ao Senhor nos dízimos e nas ofertas?
Talvez você pudesse ter instalações melhores no seu prédio.
Provavelmente teria mais obreiros de tempo integral. Quem
sabe, pudesse abrir novas igrejas ou ter um berçário melhor
para as crianças e um veículo para apoiar os Encontros com
Deus. Se todas as pessoas da sua congregação aprenderem a
ofertar e dizimar de maneira bíblica, seu ministério avançará
mais do que já tem avançado.
Além disso, à medida que o povo de Deus aplicasse os
princípios de fidelidade em sua vida, as experiências de
prosperidade se multiplicariam em sua congregação. As
famílias certamente prosperariam mais e teriam mais
recursos para continuar investindo no Reino de Deus.
Você veria as pessoas vindo com alegria no momento das ofertas celebrando ao Senhor, e o que é
mais importante, o coração das pessoas seria transformado de maneira poderosa.
Isso não é algo irreal! Você pode experimentar tudo isso em seu ministério nos próximos meses, se
romper com a timidez de falar sobre oferta em cada culto e fizer desse momento um momento
esperado por todos.
Um culto para ser completo precisa ter pelo menos quatro partes:
1) uma oração que toque os céus;
2) um louvor que “traga” a presença de Deus;
3) uma mensagem poderosa que impacte os corações;
4) uma boa oferta;
Como romper a timidez de ministrar o momento das ofertas? Agora você pode ter à sua disposição,
uma ferramenta essencial a todo pastor e obreiro que tem o encargo de levantar os recursos para
financiar a obra do Senhor.
Visando equipar os pastores e ajudar os novos obreiros, a Videira Shop apresenta-lhe o mais novo
livro do Pr. Ricardo Guimarães: O Valor da Oferta Diante de Deus!
São 54 Palavras para o momento de ofertas, 21 ilustrações sobre finanças e 54 Slides prontos para
ministração e 10 Short Moves que nos motivam ofertar.
Além disso, o livro apresenta a mais recente pesquisa realizada que mostra porque os dizimistas fiéis
e ofertantes generosos, conquistam mais rapidamente casa própria, têm carros quitados e não
possuem dívidas em cartão de crédito. Além de dicas poderosas para levantar novos dizimistas a
cada mês.
Ao todo o material oferecido ajudará os pastores por quase dois anos a fazer dinâmicos momentos de
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oferta, rompendo a timidez de falar nesse assunto.

Além do mais o livro é uma excelente opção de presente de final de ano para sua equipe pastoral ou
para o seu pastor.
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Guimarães amor, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because o valor da oferta diante de deus are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your o valor da oferta diante de deus so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
o valor da oferta diante de deus are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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