Plantar, colher, desfrutar e glorificar: ensinamentos para uma
vida repleta de vitórias
Livro aborda lições essenciais para desfrutar das oportundiades que
Deus nos deu
Como agir ao plantar, ao colher e como desfrutar de tudo o que Deus nos deu
sem medo de parecer um usurpador? A resposta está nas páginas do livro “Os
Ciclos de Sucesso de Deus – Plantar, Colher, Desfrutar e Glorificar”, do
Bispo Paulo Roberto Tavares, presidente da Ministério Catedral da Fé.
Um livro, lançado pelo Editora Biografia é rico de ensinamentos. Os Ciclos do
Sucesso de Deus é resultado de vários anos de estudos e ministrações da
palavra de Deus por parte do autor e proporciona levar ao leitor reflexões
diferenciadas acerca das oportunidades que Deus nos dá e que nem sempre
sabemos enxergá-las: saber lidar com cada etapa do processo que envolve um
projeto, por exemplo, é uma das diversas lições contidas na obra.
“Esse livro foi uma revelação de Deus, para a minha vida, e o será para a vida
de cada leitor que tiver acesso a leitura deste livro”, afirma o Bispo Tavares.
Para ele, o mais importante, é que cada leitor encontre nas linhas da sua obra,
o ensinamento necessário para o caminho da felicidade junto ao Pai,
agradecendo e glorificando-O, sempre, pelas vitórias alcançadas.
O lançamento do livro será no dia 12 de agosto, às 19h, na Livraria Saraiva do
Shopping Center Norte, em São Paulo, capital.
PAULO ROBERTO TAVARES, graduado em Teologia pela Universidade
Mackenzie e Pós-graduado em Gestão de Organizações do Terceiro Setor pela
mesma Universidade, é Presidente da Igreja Adventista Catedral da Fé;
Membro do Conselho de Pastores e Ministros Evangélicos do Estado de São
Paulo; Diretor de projetos sociais da Confederação das Igrejas Apostólicas do
Brasil e Conferencista internacional, tendo ministrado na Argentina, Paraguai,
Chile, Israel e Egito.
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