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<h4>Construindo uma
Hist�ia de Sucesso com Deus</h4> <p>Depois de uma jornada de f�e milagres com o
Jejum de Daniel, agora, as atividades da Catedral continuam a todo vapor. Com o in�io no dia
10 de Fevereiro, �Construindo uma Hist�ia de Sucesso� �a mais nova campanha das
quintas-feiras, que trar�um resultado surpreendente na sua vida. Com base na hist�ia de
Daniel e seu exemplo, Pr. Osnei Carvalho estar�ministrando uma Palavra poderosa que
garantir�o seu crescimento, bem como um sucesso absoluto com Deus.</p>
<p><em>�Daniel havia nascido, em seu pa�, numa Fam�ia Real e muito rica. Era bonito,
inteligente e um homem de Deus. Todos previam um grande futuro para ele, at�que uma
trag�ia aconteceu. Ele era apenas um adolescente quando o seu pa� foi sitiado por uma
na�o mais forte. Foi levado com os outros para servir na corte do rei que os havia subjugado.
Em poucos dias, sua situa�o tinha mudado drasticamente: o pr�cipe havia se tornado
escravo, o mestre havia se tornado o servo. Mas, hoje, olharemos para Daniel e veremos
como superou��todas as barreiras, tornando-se secret�io de Estado na terra dos seus
opressores�. </em>Afirma Pr. Marcus Greg�io</p> <p>Dentre os assuntos mais relevantes,
podemos destacar alguns itens:</p> <ul><li>A sua situa�o atual n� �uma limita�o para o seu
sucesso.</li><li>Voc�n� precisa fazer concess�s para ser promovido.</li><li>Tenha
expectativa pela oposi�o depois da promo�o.</li><li>A melhor arma contra o perigo �o h�ito
da ora�o</li><li>Confie em Deus, e n� dependa dos homens</li><li>O lugar mais seguro do
mundo �dentro da vontade de Deus.</li><li>Deus tem um prop�ito at�nas crises.</li></ul>
<p>Ser�uma campanha que te levar�a uma nova dimens� da Palavra de Deus, e tudo aquilo
que est�retido no mundo espiritual Ele manifestar� em forma de sucesso. Participe! Todas as
quintas � 19:30h. Voc�n� pode ficar de fora.</p> <p>A Catedral LB fica na Rua Av. Gomes
Pereira, 43-B - Benfica - LISBOA </p><p>- Comboio (Lisboa/Sintra) e sair na Esta�o de
Benfica;<br />- Autocarros da Carris (Carreiras 3, 24, 750 e 799) </p>
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