
 Ministério de Fé e Libertação 

 

1 

 

DATA: 01/2014 

PREGADOR: PROFETA YUBI MATIAS 

TEMA – O NOME DE JESUS 
 

“Entramos de ano a ano e a igreja não conhece a revelação que há no nome de Jesus. Se os bruxos e demónios 

fazem e desfazem por causa do nome de Satanás, imagina o que nós cristãos faremos em nome de Jesus.” 

 

Uma senhora foi até ao inferno e perguntou se existe algum nome maior que o de Satanás, eis a conversa: 

Senhora – Existe algum nome maior que o de Satanás? 

Demónio – Existe. 

Senhora – Mas com tudo o que eu já vi em Satanás?! 

Demónio – Sim Ele é mais poderoso. 

Senhora – Quem é? 

Demónio – Ele é tão grande que o nome dele não pode ser citado aqui. 

Senhora – Onde é que Ele está? 

Demónio – Ele não está aqui manda nisso. 

 

Os satanistas não falam o nome de Jesus porque sabem que se assim o fizerem as trevas desaparecerão deles. 

Imagina, o nome do Nelson Mandela tem muitas portas abertas para a sua família, imagina agora o nome de Jesus! 

O grande problema da igreja é que pensam que Jesus é homem. 

Quando deixarmos de ver Jesus como homem, deixaremos de invocar o seu nome em vão. 

Não espera, prova para ver o poder de Deus, faça como Elias prove a Deus, o grande problema dos cristãos é que 

têm medo de arriscar. Elias ainda gozou com os profetas de Baal, ele disse: 

- Se calhar o vosso Deus está a dormir. 

Deus  manda fazer prova por isso, Ele disse “Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja 

mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim…” 

 

O nome de Jesus não é um nome para estar sempre na tua boca, mas sim para ser exercitado. Se você conhecer o 

que há no nome de Jesus nada vai ti abalar, todos os dias não sairás envergonhada. É necessário você exercitar este 

nome. 

O nome de Jesus é tão real quanto o ar que  respiras, é um nome tão perigoso que o seu inimigo não está 

autorizado a falar, ponha esse nome a prova. 

 

Só existe um nome que pode abolir missões que vêm do inferno, esse nome é Jesus. 
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Oração 

 Satanás, com que direito ou autoridade isso veio para a minha vida se eu não vejo aqui a assinatura de 
Jesus nem o carimbo do seu Sangue? 

 Satanás eu te coloco Colossenses 2:14 - “Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas 
ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz”. 

 Não importa que  eu seja pecador, isso não é válido na minha vida pois eu carrego o Sangue e o nome de 
Jesus. 

 Não me interessa se fecharam frentes ou se a rejeição e a miséria visitaram a 1ª,2ª,3ª e a 4ª geração, hoje 
eu tenho o Sangue de Jesus. 

 Com que autoridade você doença, miséria, solteiríssimos, rejeição está a reinar na minha vida? Hoje eu te 
apresento Colossenses 2:14. “Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual 
de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz” 

 

Palavra do Senhor! 

 


