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O que aprendemos?                                               O que aprendemos?                                               
Dt Dt 11.211.2

Considerai hoje…
considerai a grandeza do 

SENHOR, a sua 
poderosa mão e o seu 

braço estendido;
Dt 11.2



1.o Aprendizado1.o Aprendizado

Sobre Deus



Tudo tem a ver com Deus e nTudo tem a ver com Deus e nãão comigo                         o comigo                         
Hb Hb 2.102.10

Ao levar muitos filhos à
glória, convinha que 

Deus, por causa de quem 
e por meio de quem tudo 

existe... 
Hb 2.10



Tudo tem a ver com Deus e nTudo tem a ver com Deus e nãão comigo                         o comigo                         
Cl Cl 1.161.16

pois nele foram criadas todas 
as coisas nos céus e na 

terra,as visíveis e as invisíveis, 
sejam tronos ou soberanias, 

poderes ou autoridades; todas 
as coisas foram criadas por ele 

e para ele. Cl 1.16



Deus ainda faz milagres                                         Deus ainda faz milagres                                         
Sl Sl 77.1477.14

Tu és o Deus que 
realiza milagres; 

mostras o teu poder 
entre os povos. 

Sl 77.14



2.o Aprendizado2.o Aprendizado

Sobre a Vida



Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        
RmRm 8.298.29



Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        
RmRm 8.298.29



3.o Aprendizado3.o Aprendizado

Sobre o crescimento 
espiritual



Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        
RmRm 8.298.29



Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        
RmRm 8.298.29



Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        
RmRm 8.298.29



4.o Aprendizado4.o Aprendizado

Sobre nossa 
comunidade



Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        Devo compartilhar com as pessoas do meu mundo        
RmRm 8.298.29



ConclusConclusããoo

E agora?



Comece aplicar o que aprendeu                                   Comece aplicar o que aprendeu                                   
Jo Jo 13.1713.17

Agora que vocês 
sabem estas coisas, 
felizes serão se as 

praticarem.
Jo 13.17



Comece aplicar o que aprendeu                                   Comece aplicar o que aprendeu                                   
Ef Ef 5.155.15

Tenham cuidado com a 
maneira como vocês 

vivem; que não seja como 
insensatos, mas como 

sábios, 
Ef 5.15



Comece aplicar o que aprendeu                                   Comece aplicar o que aprendeu                                   
Fp Fp 3.163.16

Tão-somente 
vivamos de acordo 

com o que já
alcançamos.

Fp 3.16



Passe para frente o que aprendeu                                Passe para frente o que aprendeu                                
2Tm 2.22Tm 2.2

E as palavras que me ouviu 
dizer na presença de muitas 

testemunhas, confie-as a 
homens fiéis que sejam 

também capazes de ensinar 
outros.     2Tm 2.2



GraGraçças a Deus                                                       as a Deus                                                       
Rm Rm 1.81.8

E as palavras que me ouviu 
dizer na presença de muitas 

testemunhas, confie-as a 
homens fiéis que sejam 

também capazes de ensinar 
outros.     2Tm 2.2


