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TEMA: O SGREDO DO CASAMENTO COM CRISTO
Quando há muita cumplicidade num casamento ninguém consegue semear discórdia, assim é o relacionamento
com Jesus Cristo.
O homem que ama a sua mulher tem responsabilidades, ele não preciso do 14 de Fevereiro (dias dos namorados) e

nem do dois de Maço (dia da mulher angolana) para honrar a sua esposa, todos os dias ele
demonstra provas desse sentimento.
Neste ano de 2014, percam pouco tempo com os homens e ganhem mais tempo com Deus. Jesus não é homem que
vai te deixar no altar, a qualquer hora Ele te atende.
No livro de 2 Coríntios 8:8-9 lê-se:
“Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade

de vosso amor.
Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, por amor de vós se fez
pobre; para que pela sua pobreza enriquecêsseis”.
Viaje comigo nesse relacionamento com Cristo… as vezes damos tanta volta, mas solução está perto de nós. Não
troca o amor que Jesus tem por você por outra coisa.
A Bíblia diz que Jesus não faz nada sem revelar aos seus servos, isso é porque eles têm uma relação com Deus. Que
ninguém te engane, esse relacionamento não é só para os servos, mas sim para todos os que se achegam para um
relacionamento com Deus.

A pessoa ama a Deus tem alguns indicadores, tais como:
1º Prazer em obedece-lo

este é o amor de Deus: que guardemos os seus mandamentos; e os seus
mandamentos não são pesados”.
I João 5:3 - “Porque

Os mandamentos de Deus não são difíceis… Se não obedeces o teu líder que recebe uma instrução de Deus então
você não ama Deus. Apenas devemos desobedecer os líderes se eles estiverem a contrariar Deus.

João 14:21 diz: “Aquele

que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama; e
aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele.”
As vezes pedimos a Deus revelação e novos níveis espirituais… a solução está no livro de João 14:21.
2º Amor a Palavra de Deus
Diante de cada circunstância deves consultar a Palavra.
Salmo 119:97 -” Oh! quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia”.
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Mesmo quando as pessoas te aborrecem no serviço deves ter sempre uma Palavra e não uma resposta de
desavença.
3º Amor a sua casa
Uma pessoa que diz que ama o seu lar e não faz nada por ele, não sustenta e não ajuda, está a mentir, não ama a
Deus.
Vejo na sociedade angolana uma síndrome de aparecimento, as pessoas querem sempre dar nas vistas que estão a
fazer algo, falam mais do que fazem. Há pessoas que arranjam maldições a toa, ajudam a ficam a divulgar a
dificuldade do próximo. Isso é obra da carne e não do coração.
Salmos 84:1-7 - “O seu fundamento está nos montes santos.

O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó.
Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. (Selá.)
Farei menção de Raabe e de Babilônia àqueles que me conhecem; eis que da Filístia, e de
Tiro, e da Etiópia, se dirá: Este homem nasceu ali.
E de Sião se dirá: Este e aquele homem nasceram ali; e o mesmo Altíssimo a estabelecerá.
O Senhor contará na descrição dos povos que este homem nasceu ali. (Selá.)
Assim os cantores como os tocadores de instrumentos estarão lá; todas as minhas fontes
estão em ti “.
A primeira coisa que comecei fazer na igreja foi limpar o banheiro, e isso foi numa fase que eu já tinha o mestrado.
Não olhei para o título… para Deus nós somos todos iguais, Ele não olha para os títulos.
Ser consagrado não é tudo, há crentes que têm mais graças do que os consagrados.
Se tu amas a Deus então falarás dele com entusiasmo nas pessoas tal como a mulher apaixonada. Você não pode se
envergonhar do Deus que te tirou a vergonha.
4º Dar a casa de Deus com alegria
Deus amou o mundo dando o que tinha de melhor, seu filho Jesus Cristo. Uma pessoa que tem dificuldades em dar
o seu dízimo não ama a Deus. Todas as pessoas têm dinheiro para dar a Deus, mas, cada um com as suas
capacidades. Um dia, no templo, as pessoas viam e ofertavam, mas Jesus validou apenas o que uma “pobre viúva”
havia dado, pois ela o fizera de coração.
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Virtudes que o amor a Deus facilita





Visões
Revelações
Deus combate por você
Recado de Deus:
Deus manda-me dizer ao seu povo para viver como se estivesse num estado de emergência, pois a vinda de
Jesus está para breve. Deus me diz que muitas pessoas estão a viver de acordo com a sua carne e até já se
esqueceram que Jesus está p’ra vir.
Vão aparecer 4 Luas de Sangue… as 4 luas de sangue" e o eclipse solar, esses eventos cósmicos ocorrerão
em 2014 e 2015, eles aparecerão nas seguintes datas:
14 de Abril de 2014 (Páscoa).
14 de Outubro de 2014 (festa dos tabernáculos).
20 de Abril de 2015 (Páscoa).
15 de Setembro de 2015 (festa dos tabernáculos).
Nota Bem: Estas luas vão aparecer em dias de festas judaicas

Palavra do Senhor!
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