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Escritura: Jô 33.14; Mateus 27.17-19; Romanos 8.11; Galatas 6.2n
Não experimente, creia, receba, viva o evangelho. Vamos para nos humilhar-nos diante de
Deus. Existem pecados visíveis (obras da carne) e invisíveis (rancor, ódio, falta de perdão ).
Jesus disse o que contamina o homem é o que sai do coração, temos que pedir ao Espírito
Santo para arrancar o que não presta.
Ninguém consegue mentir Deus.
Ontem pedimos ao Espírito Santo para transformar-nos
Hoje vamos orar em favor de alguém ( irmão, Pai, irmãos, Marido, filhos...)
É necessário pedirmos ao Espirito Santo que mude transforme, não importa a quanto tempo o
tipo e o tamanho do problema que você vive. Se Jesus transformou água em vinho, Deus pode
transformar qualquer pessoa.
Jo 33.14 Antes Deus fala uma e duas vezes; porém ninguém atenta para isso.
15 Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens, e adormecem
na cama.
16 Então o revela ao ouvido dos homens, e lhes sela a sua instrução,

Quer dizer que quando a pessoa está dormir Deus sela a sua instrução

Mateus 27.17-19: Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos
solte? Barrabás, ou Jesus, chamado Cristo?
18 Porque sabia que por inveja o haviam entregado.
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19 E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na
questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele.

Foi o Espirito Santo que atormentou a esposa de Pilatos por causa de Jesus. Le-se em

Romanos8.11:E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em
vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos
mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.

Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, Ele também pode tirar o coração de pedra e por um
de carne. Vamos orar a favor alguém

Galatas 6.2 : Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
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