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Existem pessoas que têm medo que alguém fale mal delas, medo de perder o emprego
por causa de algum falatório enfim. Um anjo do Senhor apareceu nesta noite e disse-me
o seguinte: Diz a estas pessoas que aquilo que Deus deu à elas ninguém as poderá tirar.
Isso sacudiu comigo e orei e questionei a Deus sobre esta palavra. Deus disse que o
povo tem tocado o seu coração, Deus me disse que tem pessoas no meio do seu povo
estão muito bem com ele.
Se tem um dia que você deve crer naquilo que está escrito na Bíblia, esse dia é hoje, se
tem um dia que você deve crer naquilo que Deus disse acerca da sua vida e dos seus
filhos esse dia é hoje. A bíblia se lê para crer, se Deus disse então eu creio, se eu
creio… Deus fará.
Vocês são um povo muito abençoado, um povo escolhido por Deus. Nunca permita que
o diabo o pise
Você é filho do Deus todo - poderoso, você tem o nome escrito no Livro da vida, você
é um real sacerdote, você é uma nação santa. Deus não tem netos, apenas filhos.

Génesis 15:18 lê-se: Naquele mesmo dia fez o SENHOR uma aliança com
Abrão, dizendo: Å tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do
Egito até ao grande rio Eufrates;
Um dia Deus fez um pacto com Abraão, um pacto não é uma promessa, uma promessa
pode ser movida um pacto não, os pactos são eternos. Deus disse a Abraão “Å tua
descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates; E o
queneu, e o quenezeu, e o cadmoneu, E o heteu, e o perizeu, e os refains, E o amorreu, e
o cananeu, e o girgaseu, e o jebuseu.”
Você lê e Bíblia e se apercebe que Abraão não era um guerreiro, um homem de fé,
Abraão não tinha um exercito Deus estava a falar que o entregaria os povos da terra que
tinham exércitos poderosos. Quando você tem um pacto, isso é contrato entre duas
partes. A igreja dos tempos finais, os homens e as mulheres dos tempos finais serão de
pactos.
Você tem algum pacto com Deus? Você pode até me responder que crê em Deus, mas
eu quero dizer-lhe que os demónios também crêem em Deus. Eu pergunto se você tem
um pacto porque se você o tiver, aquele que tocar em você tocará em Deus.
Deus fez um pacto com Abraão, prometeu dar-lhe os cofres da terra e um filho do
ventre de Sara (que outrora era estéril).
Passou um tempo e Deus não disse nem se quer uma palavra, Abraão e Sara estavam
mais velhos ainda, e 19 anos mais tarde Deus aparece novamente e diz: Eu Sou o Deus
Todo-Poderoso. Se há uma palavra que me faz tremer, é quando Deus me diz que é o
Todo-Poderoso. Deus estava dizendo a Abraão que não dependia das suas forças, das
suas habilidade e, dos seus recursos porque ele é o Todo-Poderoso.

Haverá momentos na sua vida onde as pessoas que mais o amam vão afastar-se de si,
momentos em que você não verá nada, momentos em que você terá uma notícia muito
difícil, momentos em que aparentemente não haverá saída, mas aquele Deus que um dia
abriu a boca e disse que não o iria deixar. Ele vai o levantar onde você estiver.
Deus não vai deixar você, vai caminhar do seu lado e onde os outros não podem
caminhar você vai correr, Deus vai colocar você ao lado do Presidente desse país,
pessoas que você não conhece porão financiamentos em suas mãos. Esse é o Deus
Todo-Poderoso, ele vai cumprir o que saiu da sua boca sobre você, ele não o vai deixar.
Em Êxodo 2:24 lê-se: “E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança
com Abraão, com Isaque, e com Jacó”.
Neste capítulo e versículo vemos que Deus escutou o clamor dos filhos de Israel e
lembrou-se dos pactos com Abraão, Isaque e Jacó, não foram as lágrimas dos filhos de
Israel que moveram Deus mas os pactos.
Eu aprendi na bíblia que Deus não se move por lágrimas ou por qualquer coisa mas,
pela sua palavra, quando vê em si um espírito contrito e humilde, quando reconhece que
há em si um pacto com ele nesta terra.
A bíblia não diz que Abraão dizia que era amigo de Deus, mas que Deus dizia que
Abraão era seu amigo.
Todos os anos eu tenho em casa um pequeno cofre de cerâmica que vendem em alguns
centros comerciais na Costa Rica, nele, eu deposito sempre uma oferta quando regresso
de qualquer país aonde tenha ido pregar. No final do ano eu quebro o cofre e no novo
ano, o primeiro lugar onde eu for pregar eu deposito esse dinheiro no altar como uma
oferta de pacto.
Dessas ofertas, a primeira é pelas minhas filhas, a segunda é a favor dos pastores que
nós damos cobertura em muitos países e a terceira é pelo meu casamento.

Talvez você me pergunte o porque é que eu coloco dinheiro? A bíblia diz que o que está
mais próximo do coração do homem é o dinheiro, se você quiser ver a fidelidade de
uma pessoa pegue na sua carteira, se no tocante ao dinheiro ela não tiver convertida…
ainda que fale muitas línguas seja uma pessoa de oração, realmente essa pessoa não é
fiel. Você pode ainda perguntar “o porque é que você faz pactos nas suas filhas? E eu
responderei: Se algum dia alguma delas portar-se mal, fazer alguma coisa má e ofender
o Senhor a única coisa que eu sei é que quando elas clamarem Deus as ouvira, seja em
que parte do mundo estiverem, Deus dirá “elas são filhas de um homem de pactos”.
Quando você tem um pacto com Deus ninguém toca em você.

No domingo passado Deus moveu-me a dar os meus sapatos, eu nunca tinha dado os
sapatos enquanto estivesse a pregar no altar, isso foi algo muito poderoso, eram os
únicos sapatos que eu tinha para pregar aqui em Angola. Quando você faz as coisas no
momento correcto Deus responde. Depois de dois dias eu tinha cinco pares de sapatos,
todos eles mais caros do que o que eu havia dado. Deus sempre o vai surpreender.
Palavra do Senhor!

