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Tema: Não siga o seu raciocínio.” Marcos 16: 1-3” 

 
Deus actua no espírito, satanás actua na carne.  Ao decretar não devemos mencionar o nome de 

ninguém, satanás é nosso inimigo e foi derrotado por Jesus há 2000 anos. 

Temos que decretar contra o poder da bruxaria e não no nome de algum humano pois é tudo obra 

de satanás, ele é  nosso inimigo. 

Enquanto estivermos aqui na terra, vamos ser atormentados e temos que saber o que a bíblia nos 

diz . A bíblia me declara que em tudo somos mais que vencedores. Toda a nossa preocupação já 

foi resolvida. A palavra nos declara “ buscais e achareis” 

 



 

 

 

Uma coisa é informação e outra é revelação, informação provoca medo, revelação é saber que 

Deus não é homem, que o impossível aos homens é possível a Deus. 

A fé não deixa o adversário vivo. Quando ela chega, algo tem que ressuscitar, algo tem que 

acontecer, ainda que  estiver em noutras mãos. 

DIGA:“ Ainda não chegou a madrugada e o sol ainda não nasceu, mas a minha preocupação 

já foi resolvida” está escrito “ A glória da última casa será maior  que da primeira”. 

Deus conhece o meu fim desde o principio.  

Em: Isaías 46: 9-11 lê-se  

Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade; que eu 

sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a 

mim. 

Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não 

sucederam; que digo: O meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. 

Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra remota o homem do meu conselho; 

porque assim o disse, e assim o farei vir; eu o formei, e também o farei.  
 

Comparando a Moisés e Josué. Moisés teve que ver sinais( o capim ardeu sem se consumir) 



 

 

 

 

A Josué foi ordenado que primeiro tomasse posse do que já era dele. Os josués não vêem, crêem. 

Deus trabalha quando e como quer, ninguém consegue desviar do caminho que ele tem para si. 

Quando Deus o caça, ninguém o alcança. Veja os exemplos: 

 Deus poderia ter desprezado Pedro, pois negou a Jesus 3 vezes; 

 Deus poderia ter desprezado Abrãao que mentiu 2 vezes; 

 Jacob mentiu e roubou a progenitura; 

 Sansão foi fornicador; 

 Jonas tentou fugir da presença de Deus mas mesmo assim Deus o usou; 

Deus supre todas as suas preocupações.A palavra não é para a sua mente, mas para o seu 

coração. 

Em Romanos 8:31-37”  

Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem 

será contra nós? 

Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos 

não dará também com ele todas as coisas? 



 

 

Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 

Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os 

mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. 

Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a 

fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 

Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia; Somos reputados como 

ovelhas para o matadouro. 

Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou”.  
 

 

Assim sendo, Que diremos pois, a este problema ( a este problema ou informação que nos foi 

dada)? “ Se Deus é por nós, quem será contra nós”?! 

Deus te ama de uma maneira única.Só dele, por isso até os anjos fazem ciúmes.  

Diga:“ Deus me ama, por isso estou assim, por isso estou vivo.” 

 


