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Não te compares a ninguém, Deus não faz pessoas iguais, você não tem que invejar
ninguém, ele é ele, e você é você.
Quando Deus o enviou a terra, já o enviou com casamento e riquezas.
Muitas vezes comparamos Deus com os homens, nós o limitamos.
Ainda que já tenham dado a entrada do seu processo de divórcio…
Quem muda a sua vida não é o seu amigo mas sim o seu inimigo, o seu inimigo o leva a
orar e a jejuar.
As pessoas não podem olhar para o teu rosto e ver angustia…
Ainda que o seu filho esteja nas drogas há mais de 20 anos, saiba que há um poder
sobrenatural para liberta-lo. Quem fez o corpo? Será que aquele que fez o corpo não
pode endireita-lo?

Ele (Deus) disse “Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força
do inimigo, e nada vos fará dano algum”. Serpentes são problemas, doenças,
solteirismo…

Vocês vêem tudo e não conseguem levantar-se para orar.
Existe uma realidade, mas onde está a verdade? A verdade é a Palavra de Deus.
O bruxo não tem nada para você, quanto mais você vai a casa de um espirita, com mais
problemas e demónios você sai de lá.

Romanos 3:3-4 lê-se: Pois quê? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade
aniquilará
a
fidelidade
de
Deus?
De Sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso;…

O médico pode dizer o que quiser, o seu director pode dizer o que quiser, mas sempre
seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso.
Lucas 5: 17-18 descreve: E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e
estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as
aldeias da Galileia, e da Judeia, e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para
os curar .E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava
paralítico,
e
procuravam
fazê-lo
entrar
e
pô-lo
diante
dele.
Este homem paralítico quem o levou ao médico foi o amigo. Será que hoje quando um
amigo está doente nós vamos vê-lo? Será que o levamos a igreja? Jesus está de volta,
devemos preocupar -nos mais com os outros.

Oração feita nesse culto





Que o fogo de Deus desça, localiza o meu maior opositor e destrua o seu plano.
Chamo a existência ajuda divina a partir de hoje.
Desato o favor de Deus para mim e para a minha família em nome de Jesus.
Anjos tragam ajuda divina durante o mês de Novembro.

