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Hoje é dia 07/07
O sete significa completo, consumado, plenitude, satisfação, perfeição, descanso. Foi no
sétimo dia que Deus descansou. Quando você descansa Deus começa a trabalhar.
Na biblia II Corintios 5.17 “le-se que assim que se está em Cristo, nova criatura é: as
coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo”.
Aceitar Cristo, é aceita-lo como seu Senhor, seu suficiente salvador.
Quando você é nova criatura, você recebe um novo DNA, algo que é do Pai que te faz
falar e agir como Ele, vencer dificuldades. Você foi recriado, algo novo nasce em sua
vida por estar em Cristo Jesus.
O homem é um espírito, tem uma alma que habita num corpo. Adão quando caiu,
morreu espiritualmente. O pecado nos traz a morte espiritual e deixa-se de ter contacto
com Deus.
O nosso corpo deve ser tratado diariamente com a leitura da bíblia. Na nossa alma
lidamos com as emoções, a vontade, o desejo e o intelecto. O nosso está na terra e o
nosso espírito está em conexão com Deus
Assim como deve ser regar uma planta para desenvolver também o ser humano deve
confessar a palavra de Deus, como recompensa a sua fé cresce.
Primeiro Princípio ter 100% de confiança em Deus e confessar a palavra.
Seja todo Homem mentiroso e Deus verdadeiro… Tudo de errado que está em si terá
que sair porque aquele que está em Cristo é nova criatura.
Lúz e trevas não se misturam, e a lúz é superioras as trevas. Se você representa luz
quem representa trevas é que tem que fugir.
Deus nos manda ser simples como as pombas e prudentes como as cobras.
Em todas as coisas você é mais que vencedor. Deus diz em salmos abre bem a boca e Eu
te encherei.
Palavra do Senhor!
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