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Declara para o teu próximo uma atmosfera nova.

Para o crênte receber o milagre primeiro tem que crêr, não fazer cálculos
apenas... crêr. Quando ganha maturidade não olha para a esquerda e nem para a direita.
Declara uma atmosfera nova para si. Se você era pobre você entra numa atmosfera de
dinheiro, se você era desempregado você entra numa atmosfera de emprego, se você era
doente você entra numa atmosfera de saúde, se você era estéril você entra numa
atmosfera de fertilidade.
Não vim brincar, vim trazer-lhe uma MSG como ministra de Deus. Nada é
impossível para Deus, tudo é possível a aquele que crê… quando você se depara com
uma situação declara e profetiza. A tua carne quer fazer-te envergonhar, a bíblia
declara que nada é impossível para Deus.
Antes de existirem as leis da terra já existiam as leis divinas, elas são mais poderosas
que as da terra.
Decreta que onde fores chamado haverá abundancia, multiplicação, recuperação,
adição, crescimento. Hoje é dia de multiplicação, crescimento, reprodução e
abundância. Entrando numa atmosfera de milagres, existe um milagre na sua boca, o
que falares Deus assim o fazerá.
Em João 6: 5 -13 lêmos: “Então Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande
multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão, para estes comerem?
Mas dizia isto para o experimentar; porque ele bem sabia o que havia de fazer.Filipe
respondeu-lhe: Duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles
tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe:
Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos; mas que é isto para
tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar.
Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. E Jesus tomou os pães
e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam
assentados; e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam
saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada
se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram doze alcofas de pedaços dos cinco pães de
cevada, que sobejaram aos que haviam comido”.

Em poucos dias tudo vai mudar na sua casa, onde você entrar os mortos vão
ressuscitar… entrando numa atmosfera.

