
 

 
A nossa Festa da Multiplicação 

aconteceu em Setembro e foi algo 

maravilhoso. Após a Festa da multiplicação 

muitos líderes terão que superar limites e 

viver um novo tempo de conquistas e por 

isso em nosso GF de hoje falaremos sobre 

este tema. 

Iniciemos a palavra com a seguinte 

pergunta: Espiritualmente falando, como foi 

o seu ano de 2019 até a presente data? 

A)“Eu fui bem apático 

espiritualmente”. 

B)“Eu fui espiritualmente 

inconsistente, cheio de altos e baixos.” 

C) “2019 foi extraordinário, vivido 

na presença de Deus, cheio de experiências 

e de crescimento espiritual”. 

Inicialmente, conversem em duplas 

sobre este ano e tentem descobrir o que fez 

com que 2019 fosse um ano apático, 

inconsistente ou extraordinário pra cada um 

pessoalmente. 

Em continuação, importante 

mencionarmos que em Romanos 8.37, é 

declarado que: “somos mais que 

vencedores, por meio daquele que nos 

amou”. Assim, se cremos na Palavra de 

Deus, pela fé em Cristo, nós somos super 

vencedores, pois a Bíblia não diz que 

seremos, mas sim que já somos! 

Todavia, não podemos nos esquecer 

que há um inimigo (o diabo e seus 

esquemas), seriamente comprometido em 

nos distrair e nos afastar de Deus. 

Logo, mesmo que nós cristãos 

queiramos agradar a Deus, conhecê-lo e 

desfrutar de um incrível relacionamento 

com Deus, a realidade é que não é fácil. 

Por isso mesmo foi que Jesus 

afirmou: “Busquem, pois, em primeiro 

lugar o Reino de Deus e sua justiça, e todas 

essas coisas serão acrescentadas a você”. 

Mateus 6:33 
Com base neste versículo bíblico 

podemos afirmar e garantir que, se 

colocarmos Deus em primeiro lugar, 

viveremos um novo tempo de conquistas e 

iremos superar os limites. 

Mas o desafio é que coloquemos 

Deus em PRIMEIRO LUGAR nas quatro 

áreas que vamos mencionar a seguir. 

Seriam quatro prioridades para virar uma 

chave em sua vida! Vejamos: 

 

1º) Na primeira hora de seu dia, 

busque a Deus antes de fazer qualquer 

outra coisa. 

“Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te 

busco intensamente; a minha alma tem sede 

de ti! Todo o meu ser anseia por ti, numa 

terra seca, exausta e sem água” Salmos 

63.1 Ler também Marcos 1.35 

 

2º) No primeiro dia da semana, 

celebre e adore a Deus em sua igreja. 

(celebrações de domingo) 

“No primeiro dia da semana 

reunimo-nos para partir o pão.” Atos 20.7 

“Não deixemos de reunir-nos como 

igreja, segundo o costume de alguns, mas 

procuremos encorajar-nos uns aos outros, 

ainda mais quando vocês veem que se 

aproxima o Dia.” Hebreus 10.25 

 

3º) Na primeira semana de cada 

mês, jejue. 

“Ao jejuar, arrume o cabelo e lave 

o rosto, para que não pareça aos outros 

que você está jejuando, mas apenas a seu 

Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê 

em secreto, o recompensará.” Mateus 

6.17-18 

 

4º) Seja um abençoador de vidas 

(dízimos e ofertas). Entenda que somos a 

Igreja da família – amamos e investimos em 

pessoas. Ler a palavra em 2 Coríntios 9:7 

 

CONCLUSÃO: 

 

Faça algo novo a partir desta Festa 

da Multiplicação. Busque a Deus em 

primeiro lugar, pois colocá-lo em primeiro 

tem potencial de revolucionar a sua vida.

 

             

           

 

                 

SUPERANDO LIMITES 

“Mas, em todas estas coisas somos mais 

que vencedores, por meio daquele que nos 

amou”. Romanos 8:37 

Semana 02 à 08 de 

Dezembro de 2019. 


