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RESUMO DA MSG DE 09/03/2014
ORADORA: APÓSTOLA TINA
TEMA: CRÊ NO SOBRENATURAL
Todos conhecem a história de Lázaro. Se nos compararmos a ele. O seu
problema dele é que já estava morto. O seu problema já não tinha solução.
A sentença já estava feita.
Mesmo já estando morto para este Deus ainda tem uma palavra.
Existem pessoas pessimistas e outras realistas.
1. Pessimistas - só pensam no negativo; apenas realçam o negativo...
2. Realistas têm que ver para crê. Vive pela realidade dos seus sentidos.
A palavra diz tudo e possível naquele que crê. Deus só vai fazer algo na
tua vida quando não houver nada.
Você quer ver milagre? Tem que estar no nada...como queres ver milagres
se ainda dependes dos homens para resolver os seus problemas?
...Ele trabalha no nada, não divide a sua gloria com os homens. Ainda estás
no meio, ainda dependes mais do homem do dele. Você Tem que se
despojar mais, diga Senhor és o meu tudo.
Lázaro tinha duas irmãs e era muito conhecido em Bethânia. Para você ser
conhecido tem que fazer alguma coisa. O que você faz no seu barro. Ele
tinha seus projectos me não tinha terminado. Elas questionavam quem
havia de cuidar dele auxílio... Quando deixar de fazer cálculos e confiar
mais em Deus. E dizeres agora é você comigo. Porquê que deus trabalha no
nada, porque no princípio era a palavra. É do nada que ele criou os céus e a
terra. Do nada as coisas·...A doença vai desaparecer; tudo vai voltar
Sai das correntes. Os céus estão aberta para fazer o inacreditável acontecer
Do nada não meter as minhas mãos, só Deus...
2 corintos.16-18:” Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso
homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia.
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17 Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso
eterno de glória mui excelente;
18 Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem;
porque as que se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas.
Seja transformado pela palavra. Do nada as coisas vão mudar para o
melhor
Ainda não chegou a minha hora.
Eu quero ser glorificado.
Está em Isaias : “A minha glória não partilho com ninguém·
Da maneira que Deus trabalha, não é você procurando mas as pessoas e que
o procuram. Deus só aparece quando estás no nada. Da maneira que Ele
apareceu para aquela mulher viúva enviou Elias. Vai aquela viúva Ela já
não tem mais nada para comer...A sua amiga pode dizer desiste do caso já
não nada a fazer. Todos o desprezam é quando Deus começa o seu
trabalho.
Digam: Satanás você e mentiroso...
A terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor... Você tem que mudar a
história.
Podem dizer a minha Mãe é já assim não há mais nada a fazer...
O meu marido já é assim. Meu filho...
Podes dizer já jejuei...
A partir de hoje um novo ciclo para a sua vida...
Onde a ciência médica disse já não tem nada é mentira...
Você tem que crê para ver. Diga senhor até aqui as minhas forças acabaram
Profetisa para a sua vida:
Do nada vou ser nomeado...curado...liberto
Maria disse a Jesus Lázaro está morto e já cheira mal.
Deus quer o que cheira mal, quer aquele que está caído
Eu sou o rei dos reis, o senhor dos senhores. Eu sou a ressurreição e a vida.
Ainda que esteja morto viverá. Tudo foi feito para Ele e por Ele.
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Nos Lázaro colocaram uma pedra
Em Jesus colocaram uma pedra. É sempre uma pedra como impedimento
para a pessoa não sair.
Pedra: bloqueio a sepultura vomitou Lázaro. Tudo que foi engolido, a terra
vai vomitar tudo que te pertence. É do nada que tudo começou acontecer
O coração do rei , de um soberbo, de um orgulho está nas mãos de Deus. O
meu Deus vai fazer ele me abençoar.
Provérbios 21.1: Como ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão
do SENHOR, que o inclina a todo o seu querer.
Quando Jesus nasceu, do nada apareceu uma estrela no céu. Homens
procuraram na casa de Herodes. Herodes pensou que era ele.
Queria matar-lhe no nascimento, não vão matar-te com as calúnias,
difamações... Salmos “107.20: Enviou a sua palavra, e os sarou; e os
livrou da sua destruição.
Muitos vão te dizer que querem o mesmo Deus que buscas, quando
questionarem como ontem marido voltou?
És portas do inferno vão fechar na tua vida, as portas de bênção
Vida mudar. Negocio. Marido via voltar para casa. Alguém vai arrepender
O que estava escondido vem a superfície.
A pedra sai onde cheirava mal.
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