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Escrituras:
1. Joao6. 63-64: 63 O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita; as palavras
que eu vos disse são espírito e vida.
64 Mas há alguns de vós que não crêem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio,
quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar.
Quando você honra mais o seu tio do que os teus pais, Deus não te abençoa.
Quando recebemos um servo de Deus de fora honras raspando a conta bancária
literalmente mais que a líder do ministério, algo está errado.
Pede a Deus para te elucidar se é orientação de Deus quando deves fazer algo pela
obra de Deus...É hora das pessoas fazerem mais para o reino de Deus, para a serva que
paga o preço por nós...A profetiza falou também:
Espírito da Inveja
Salmos 37.1-7: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que
praticam a iniquidade.
2 Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura.
3 Confia no SENHOR e fazem o bem; habitarás na terra, e verdadeiramente serás
alimentado.
4 Deleita-te também no SENHOR, e te concederá os desejos do teu coração.
5 Entrega o teu caminho ao SENHOR; confia nele, e ele o fará.
6 E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia.
7 Descansa no SENHOR, e espera nele; não te indignes por causa daquele que prospera em
seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos.
O espírito de inveja é uma doença: quando você não se sente bem com o sucesso do próximo.
Deleita-te no senhor e espera no tempo dele. Enquanto eu espero continua a se alegrar com a
bênção do próximo. Agradece a Deus pelo outro e esperam que a seu tempo ele fará também
para si.
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Faz o que Deus te manda fazer e não seguir a pressão de uma líder, ou irmã de igreja...
O espírito de inveja te faz comparar-te com o próximo... Se esta irmã entrou comigo na igreja
como é que Ela já foi abençoada e Eu ainda não?
A bíblia diz que tudo debaixo dos céus tem o seu tempo. As vezes Deus esperam que tenhas
mais maturidade para te abençoar.
Irmãos nos são chamados para manifestar o reino de Deus aqui na terra.
O religioso faz tudo para ir ao Céus
O crente traz os céus a terra, porque lá todos estão curados... O crente tem que ser
equilibrado.
Qualquer revelação tem que ser submetida na líder do ministério.·
Muitos estão debaixo de maldição por trairmos a serva de Deus; as pessoas pedem quero
mais unção. Na verdade as pessoas precisam de menos incredulidade, carnalidade e mais
obediência.
Profecias:
Deus disse este ano é ano de vingança para os teus inimigos.
Este é o ano de visitação
Há seis anos que se planta e no sétimo ano a colheita
Este é o ano da queda...
Aquele que disse só por cima dom meu cadáver é que eu serei feliz, vai Ele no meu lugar.
Este é o ano de curas milagrosa, onde saiu a doença volta onde saiu.
Mudanças estranhas nos vossos filhos;
Este ano deves entrar em ordem com Deus.
Vais ficar como consultor da família
...Ano de celebrar de andar no tapete vermelho·. Este é o ano de ver quem é teu amigo, e teu
inimigo, não te tornas inimigos de ninguém. A porta e grande e a muitos adversários·. Ano de
Dupla honra, dupla gloria;
Este verão a nudez de muita gente;
Eu activo no espírito e no físico todas as profecias que Elas se manifestem pelo poder da
palavra.
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