Ministério de Fé e de libertação
Culto
Data
Tema
Pregador

Sunday Citadela
04- March -2012

SANTA CEIA
Apostola Tina Matias

Neste primeiro domingo do mês de Março, as atenções foram voltadas a
celebração da Santa Ceia. Uma comemoração que é realizada a simbolizar o
corpo e o Sangue de Jesus. Um acto que celebra a remissão dos pecado. Foi
assim que se cingiu a pregação ministrada pela Apostola Ernestina Matias, líder
e visionária da Igreja Pentecostal Ministério de Fé e Libertação (MFL).
“Breves considerações acerca da pregação”
Muitas pessoas celebram a Santa Ceia de modo ritualista, o que é errado pois
a Santa Ceia deve ser celebrada com fé . Assim como a sua saúde depende da
comida que você come , também é o milagres quando você celebra a Ceia do
Senhor.
A bíblia no declara no livro de Levítico 17:11 – “Porque a vida da carne está no
sangue; pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas
vossas almas; porquanto é o sangue que fará expiação pela alma”.
Se a vida da carne está no sangue, sem sangue não há vida! … Então saiba que
a sua vida está no Sangue de Jesus. Quando acreditares nisso viveras
momentos novos e grandes.
Você alguma vez já ouviu dizer que Jesus tinha SIDA? Aquele que come o
Corpo e bebe o Sangue de Jesus tem a cura.
Prosseguindo, em João 6: 48 lê-se : “Eu sou o pão da vida”.
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O Corpo de Jesus que é o pão da vida tem que anular o relatório médico
negativo em sua vida. Ao comeres a Santa Ceia creia que se trata do Corpo e
do Sangue de Jesus Cristo. A bíblia não retrata a existência da hóstia e sim de
pão.
João 6: 54 lemos: ”Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a
vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
João 6 :56 “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em
mim e eu nele”
Não olhe para o que o médico diagnosticou em sua saúde apenas olhe para a
verdadeira comida, a “Santa Ceia”.

Palavra do Senhor!

