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“Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas
obras, generosos e prontos a repartir.” — 1Timóteo 6.18
Você provavelmente não se sente rico; rico sempre é o outro e
é ter mais do que você na realidade tem. Mas você pode ser
rico e não se sentir assim. E esse é o problema. Andy Stanley
está convencido de que muitos de nós são mais ricos do que
pensam ser. Apenas não somos muito bons nisso. Uma coisa é
SER rico; Andy quer nos tornar BONS em ser rico.
Em Como ser rico, Andy detalha princípios claros para
carregar esse fardo, certificando-se de que a riqueza será
uma bênção não só para você como também para sua família
e toda a comunidade durante muitas gerações ainda. — Dave
Ramsey, autor best-seller do New York Times e apresentador
de programa de rádio.
No início, quando Andy apresentou este conteúdo às igrejas
que lidera, pedi o esboço e o reproduzi na minha igreja.
Quando ele me contou que o estava publicando, disse-lhe que
faria todo o possível para que o maior número de pessoas
tivesse o livro em mãos. — Craig Groeschel, pastor e líder da
LifeChurch.tv e autor de O cristão ateu e Lute
Como ser rico é libertador, novo, convincente e inteligente.
Mensagem radical em um tom de voz amistoso, capaz de transformar sua vida. — John Ortberg,
pastor sênior da Igreja Presbiteriana Menlo Park e autor de Quem é este homem?
Andy Stanley é pastor titular da North Point Community Church, em Alpharetta, na Geórgia.
Formado pelo Dallas Theological Seminary, ministra semanalmente a milhares de pessoas como
pastor nos campus de diversas comunidades ligadas ao North Point Ministries. É autor de vários
best-sellers, entre eles Visão: força motriz da organização, O líder da próxima
geração e Comunicação que transforma, todos publicados por Editora Vida.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Os seres materiais constituem o
mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual,&#xa0;
isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos...

[PDF]

Dama por Acaso (Os Haverstocks, Livro 1)
http://media.beebok.info/br-1444463810/dama-por-acaso-os-haverstocks-livro-1.html

Manipulados a se casarem por conveniência para provar que são patriotas, Anna e
Charles, o Marquês de Haverstock, questionam a lealdade um do outro. No entanto, não
há dúvidas de que o toque macio de Anna enfeitiçou o poderoso aristocrata que se
tornou...

[PDF]

Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. O livro
que já vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo e está há mais de 16 semanas
na lista de mais vendidos da Veja . Com uma vida repleta de realizações...
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Why Not:Como os irmãos Joesley e Wesley, da JBS, transformaram um
açougue em Goiás na maior empresa de carnes do mundo
[PDF]

http://media.beebok.info/br-1463062504/why-not-como-os-irmaos-joesley-e-wesley-da-jbs-tran
sformaram-um-acougue-em-goias-na-maior-empresa-de.html

O Brasil assistiu nos últimos anos ao rápido crescimento da JBS, que, nas mãos dos
irmãos Wesley e Joesley Batista, saiu da condição de pequena empresa familiar para
transformar-se em gigante mundial. Já no auge do sucesso, Joesley trocou seu...

[PDF]

猎人之光明
http://media.beebok.info/br-1463865063/猎人之光明.html

胡夫金字塔究竟是何人建造?尼斯湖水怪是什么生物? 百年难解百慕大三角之谜;爱琴海边的神
秘古堡;地下迷宫中的上古怪兽;希腊王者骑乘过的巨龙…… 大陆漂移学说竟源自古魔法时代
的禁咒战争……...

[PDF]

灵界之修仙
http://media.beebok.info/br-1463857422/灵界之修仙.html

...

[PDF]

黑暗社会
http://media.beebok.info/br-1463853415/黑暗社会.html

...

[PDF]

英雄探险队2
http://media.beebok.info/br-1463849034/英雄探险队2.html

洞穴似乎感受到外人的入侵,四周的颜色在众人的步伐中越来越深,黄绿色的浆汁也沁泌得更是
浓烈,不远处的地上,赫然出现了九个浅色的盘状痕迹,慢慢的,每个浅痕之上都出现一个盘腿而
坐的青年身影。

[PDF]

风月天子1

PDF File: Como ser Rico

Ler ou baixar Online Como ser Rico PDF, ePub, Mobi Andy Stanley Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura.
Baixe agora!, “Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e...

http://media.beebok.info/br-1463845373/风月天子1.html

由于生下的龙子,赐封为才人,李才人,并且赐这庆褔宫,由于宫女身份太过底下,皇帝有那么多
女人,儿子也一大把,自从赐了这个庆福庆之后,就派两个宫女侍候着,之后整个王宫,对于有他
们母子两,大概根本没多少人知道吧。

[PDF]

英雄探险队1
http://media.beebok.info/br-1463841860/英雄探险队1.html

洞穴似乎感受到外人的入侵,四周的颜色在众人的步伐中越来越深,黄绿色的浆汁也沁泌得更是
浓烈,不远处的地上,赫然出现了九个浅色的盘状痕迹,慢慢的,每个浅痕之上都出现一个盘腿而
坐的青年身影。

[PDF]

Everything Is Figureoutable
http://media.beebok.info/br-1450754399/everything-is-figureoutable.html

"Millions of young women look to Marie Forleo as their inspiration for empowerment and
achievement." --Oprah Winfrey "This book delivers a knock-out punch to whatever is
holding you back." --Cheryl Strayed, author of Wild Let's be honest--none of us were given
an owner's manual...

[PDF]

A guerra dos tronos
http://media.beebok.info/br-1456035645/a-guerra-dos-tronos.html

A guerra dos tronos é o primeiro livro da série best-seller internacional As Crônicas de
Gelo e Fogo, que deu origem à adaptação de sucesso da HBO, Game of Thrones . O verão
pode durar décadas. O inverno, toda uma vida. E a guerra dos tronos...

[PDF]

O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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