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culto 03.08.14
Orador: profeta Virgínia
Tema: Espírito Santo
O Espirito. Santo é Deus Jesus disse Eu irei mas deixarei o consolados. E ele que fala
contigo que te dá direção, transforma, convence o homem. Como estamos a tratar o
Espirito Santo e força é suave, quanto mais o obedeces mais ele o abençoa.

Jesus nos ama e Ele é nas nossas vidas. Tudo damos graças a Deus. A Apostola tem
intimidade com o Espirito Santo. Eu estou a falar sobre o poder do Espirito Santo. No
livro de: João 16.5-11:E agora vou para aquele que me enviou; e nenhum de vós me
pergunta: Para onde vais?
6 Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza.
7 Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o
Consolador não virá a vós; mas, quando eu for, vo-lo enviarei.
8 E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo.
9 Do pecado, porque não crêem em mim;
10 Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais;
11 E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.

Espírito Santo é o Pai dos espíritos porque nós somos um espírito, ele conhece o que o
Pai colocou em nos desde a fundação do,mundo.

O que que você deve fazer com o Espírito Santo?
1* passo: Rendição, humilhação a Deus Ele é o único que pode dar a resposta correta e
exata para qualquer problema.

Nos agora estamos no reino temos que obedecer as leis do reino. Fala primeiro com
pimpão para evitar perder tempo...este ano fale mais com Deus e menos com os homens
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Em Gen3.3-13:Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não
comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais.
4 Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis.
5 Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e
sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
6 E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e
árvore desejável para dar entendimento; tomou do seu fruto, e comeu, e deu também
a seu marido, e ele comeu com ela.
7 Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus; e coseram
folhas de figueira, e fizeram para si aventais.
8 E ouviram a voz do SENHOR Deus, que passeava no jardim pela viração do dia; e
esconderam-se Adão e sua mulher da presença do SENHOR Deus, entre as árvores
do jardim.
9 E chamou o SENHOR Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás?
10 E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me.
11 E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te
ordenei que não comesses?
12 Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore,
e comi.
13 E disse o SENHOR Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A
serpente me enganou, e eu comi.

Deus deu domínio ao homem... A mulher foi enganada pela serpente e enganou o seu
marido. Até hoje não assumimos o nossa responsabilidade.
Ou você está dentro da igreja ou está fora
Deus é um Deus de ordem, existem hierarquias.
Exortação: O segredo da prosperidade é dar, semear.
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Genes4.1-8: 1 E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim,
e disse: Alcancei do SENHOR um homem.
2 E deu à luz mais a seu irmão Abel; e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador
da terra.
3 E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao
SENHOR.
4 E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura; e
atentou o SENHOR para Abel e para a sua oferta.
5 Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e
descaiu-lhe o semblante.
6 E o SENHOR disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante?
7 Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à
porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar.
8 E falou Caim com o seu irmão Abel; e sucedeu que, estando eles no campo, se
levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou.

Abel trouxe o seu melhor e as primeiras coisas para Deus em relação ao seu irmão
Caim. Vivemos numa sociedade que muitos te vão invejar. Quando você honra Deus,
até o teu inimigo vai se enforcar, é Deus quem te exalta.
Até agora o povo Angolano não sabe honrar um servo de Deus,
Deus não faz aceções de pessoas.
Irmão cuidado irmão quando Deus já te mostrou quem é o teu inimigo.
Judas apesar de ser primo de Jesus vendeu Jesus por quase do seu coração, o seu
carácter.

Deteronomios 29.29 :As coisas encobertas pertencem ao SENHOR nosso Deus, porém
as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos
todas as palavras desta lei.

3

Ministério de Fé e Libertação

O que está dentro de si é o que vai se manifestar. Se você não está concebida em Angola
também não estarás no exterior do Pais.
A fé vem de ouvir e entender a palavra Deus.
Deus disse a Abraão anda comigo e sé reto e serás abençoado ,ouvir Deus e obedecer e
não andar a frente dele.
Quando temos problemas a culpa é nossa nunca é de Deus. Reconheça o seu erro e pede
a Ele o instruir como vencer a situação.

Jô 29.12-16:Porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão que
não tinha quem o socorresse.
13 A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração
da viúva.
14 Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta; como manto e diadema era a
minha justiça.
15 Eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo.
16 Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria
com diligência.

Quem dá recebe, começa pelo dízimo depois a oferta
Deixa um bom legado; Irmão deixe o seu legado, o seu testamento , arranja um
advogado e põe sua vida em ordem não espera morrer e deixar confusão para a divisão
dos bens.

Até aqui a palavra de Deus.
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