
 

 

Ministério de Fé e Libertação 

Data: 02/01/2013 

Pregadora: Apostola Ernestina Matias “Tina”             

Tema: Limpemos a nossa casa 

  

I João 1:6 -10 lê-se: “Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, 

mentimos, e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos 

comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o 

pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em 

nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos 

purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua 

palavra não está em nós”. 

Aquilo que mais pensamos é atraído para a nossa vida, sejam coisas boas ou más, se você pensa 

no louvor você atrai louvor, se você pensa na morte você atrai morte, se você pensa na doença 

você atrai doença para o seu corpo. 

Comece a entrar numa maior intimidade com Deus… há pessoas que só passam o dia a ver 

novelas, você não veio ao mundo só  para ver novelas ,há um propósito de Deus em sua vida. 

No livro de João 3: 16-20 lemos: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 

Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque 

Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo 

fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, 

porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: Que a luz veio ao 

mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque 

todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam 

reprovadas.” Só não ama a luz aquele que não faz boas obras, só esconde o relacionamento quem 

se envolve com uma pessoa casada. 



 

 

                                                         

Em números 32:23 diz o seguinte: “E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o SENHOR; 

e sabei que o vosso pecado vos há de achar”.  O pecado ti acha, ele  destapa-te, é um problema 

quando Deus coloca as mãos sobre você, quando chega essa altura você chora, você perde tudo, 

Deus toca na sua saúde e até mesmo na sua família. 

Neste primeira quarta-feira do ano 2013, Deus mandou-me falar do pecado, abra o coração e 

peça perdão, salvação é individual, 2013 é um ano diferente e não é para frequentarmos mais as 

boates... 

O crente já não deve ir às boates, o crente vai ao retiro, festa de anos ou um casamento. O crente 

já não assiste striptease…se o fizeres o pecado  acha-te. 

Muitos crentes têm o hábito de ir as boates, meu marido antes de ser um homem convertido, 

gostava muito de boates mas, como eu sempre fui uma mulher sábia pedia a Deus para arrancar 

aquela vontade que ele tinha de frequentar este tipo de lugares. 

Os pais devem colocar em ordem a sua casa, não permitir que o filho apresente cada semana uma 

namorada… o salário do pecado é a morte. 

A cruz de Jesus não foi algo bonito como muitos artistas pintam nas suas telas, cruz significa 

lugar de vergonha e humilhação. Jesus carregou o seu peso naquela cruz e hoje você não 

consegue olhar para isso. Jesus foi chicoteado a ponto de perder carne do seu próprio corpo. 

Imagine alguém num lugar imundo em seu lugar. 

Isaías 53:3-6 lê-se: “Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e 

experimentado nos trabalhos; e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era 

desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas 

enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e 

oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas 

iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 

Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas; cada um se desviava pelo seu caminho; mas o 

SENHOR fez cair sobre ele a iniqüidade de nós todos” 



 

 

  

A sua iniquidade caiu sobre Jesus, chegou o tempo da igreja comportar-se como o sal da terra, o 

sal dá sabor. Saiba que existe um céu e um inferno. 

Hoje mesmo arrume a sua casa (o seu coração) e peça perdão por tudo o que tens feito, pelas 

vezes em que pensaste mal do seu irmão, pelas vezes em que desobedecestes o seu líder, pelas 

vezes em que falaste mal de alguém, pelas coisas que você esconde da sua família tal como uma 

doença ou gravides e por outras coisas erradas que você tem consciência que tem feito. 

Palavra do Senhor! 

  

  


