CULTO DE 4ªFEIRA

PREGADORA: APOSTOLA ERNESTINA MATIAS “TINA”
TEMA: A FÉ
A fé leva-o a presença dos Reis mesmo que estejas descalço, a fé não o deixa derrotado|
a fé não deixa que haja divórcio, a fé não deixa o mioma desenvolver, a fé traz o
casamento. As pessoas têm que começar a andar pela fé, declarar a Palavra de Deus ao
dormir, ao acordar… não andemos a brincar.
“Pela fé também a Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade;
porquanto teve por fiel aquele que lho tinha prometido”.
Hebreus 11:11
Intoxiquem com fé as pessoas em vossa casa. Se você é uma pessoa de fé, não converse
com quem não tem fé, isso baixa a tua fé. Muitos andam pela lógica, não têm uma
linguagem de fé. Se você é um jurista com fé, você ganha todas as causas.
Tudo é possível para aquele que crê, os impossíveis aos homens são possíveis para Deus.
Nunca diga que você vai recuar, o que está na sua mão é seu e ninguém vai roubar.
Antes de vires a terra você era um espirito com Deus, você louvava e dançava para Ele,
você o ouvia. Ele o revestiu antes de vires a terra, há coisas no seu espirito que você as
vezes se lembra e diz “já estive aqui, esse lugar me é similar, onde é que eu vi isso?”.
Quando a sua mãe o nasceu 100 por cento do seu cérebro caiu por causa do pecado,
quando você recebe Jesus as coisas começam a regressar.
“Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe; E no seu livro todas estas coisas
foram escritas; as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma
delas havia. Salmos 139:16
Nem a sua mãe conhece quem você é na realidade! Tenha coragem para ir buscar o que
é seu, tenha coragem para ir bater portas.
Hebreus 11:3 lê-se: Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram
criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.

As mulheres devem orar para todos, para o marido e para os filhos. A fé é uma força que
vence o inimigo sempre, quando você fala sai energia positiva, sai dinamite e rebenta a
situação. Não se acostume a receber sempre a mesma resposta. Quando você tem fé o
inimigo é amedrontado.
Palavra do Senhor!

