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ESCOLHA UMA VIDA TRANSBORDANTE

DUAS MANEIRAS DE ENCARAR A VIDA:

- Mentalidade da escassez: Não há o suficiente (Ageu 1.6 NVI)
- Mentalidade da abundância: Deus tem mais do que eu preciso (Salmo 23.5 NBV-P)

No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz:
"Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu 

interior fluirão rios de água viva" (João 7:37-38 NVI)
“O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida e a 

tenham em abundância.” (João 10.10 ARA)

PARA EXPERIMENTAR UMA VIDA TRANSBORDANTE

1- MANTENHA UM RELACIONAMENTO DIÁRIO COM JESUS (João 15:7;10-11 NVT)

Jesus: "Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, 

esse dá muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma.” (João 15.5 NVI)

2- PARE DE RECLAMAR E COMECE A SER GRATO (Cl 2.7 NVT; 1Ts 5.18 NVI)

“Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e 

sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual 

resplandeceis como luzeiros no mundo” (Filipenses 2:14-15 ARA)

3- PARE DE COMPARAR E COMECE A FICAR CONTENTE ( Pv 14.30 NVT; Fp 4.12 NVI)

“Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomen-

dam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem 

entendimento.” (2Coríntios 10.12 NVI)

4- PARE DE SER MESQUINHO E COMECE A SER GENEROSO (2 Coríntios 9:6-8,11 NAA)

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele 

crer não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3.16 NVI

“Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm" Mateus 9.29



MUITAS 
MULHERES

SÃO EXEMPLARES,
MAS VOCÊ A 

TODAS SUPERA.
Pv 31.29

FELIZ DIA DAS

~

Com que mentalidade você tem encarado a vida nestes dias de pandemia?

1. Nos dias de hoje como podemos usufruir de uma vida abundante?
2. Diante da escassez você ainda se mantém generoso?
3. Mesmo passando por momentos conturbados você consegue ser grato a Deus?
4. Sua fé o permite estar contente em toda e qualquer situação?

1. Como você ou seu grupo colocará em prática o que aprendeu hoje?
2. Se você é do tipo que murmura, procure ter mais intimidade com Deus e viver de 
acordo com sua palavra.
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