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CULTO -11.12.2013
PREGADORA: EVANGELISTA OUMANE LAUREANO “NUCHA”
TEMA: O PODER DO SANGUE DE JESUS

Na presença de Deus entra-se com júbilo, alegria e cânticos. O dono da tristeza é Satanás e o
dono da alegria é Deus.
Este é o dia que fez o Senhor; regozijemo-nos, e alegremo-nos nele.
Salmos 118:24
Não espera profecia da boca de alguém, a maior profecia é a Bíblia, se ela diz que, este é o dia
de alegria, assim será, Deus é um Deus de hoje e não de amanhã, se este é o dia da vitória
então vá a busca da sua Vitória.
Pois possuíste os meus rins; cobriste-me no ventre de minha mãe.
Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito; maravilhosas
são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas
profundezas da terra.
Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no teu livro todas estas coisas foram
escritas; as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia.

Salmos 139:13-16
Quem conhece a si é Deus, ele viu cada parte do seu corpo a ser formado, por isso ninguém o
pode riscar. Quem são os homens para dizerem que não vales nada? Se você está vivo é
porque Deus quer assim.
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O melhor é que foi Deus quem o formou, ele o ama de manhã, de tarde e de noite, 24 horas ao
dia Deus o ama.
E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do
SENHOR um homem.
E deu à luz mais a seu irmão Abel; e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra.
E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura; e atentou o
Senhor para Abel e para a sua oferta.
Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o
semblante.

Gênesis 4:1-5
A Bíblia diz que Caim deu alguma coisa a Deus e que Abel deu as primícias. O sacrifício de Caim
não foi aceite… Assim também há muitos sacrifícios que Deus não recebe.
Em Caim nós assistimos o primeiro acto de inveja. Deus não amava mais Abel do que Caim,
Deus respeita princípios de fé.
Inveja significa que você está a dizer “Senhor você ama mais aquele do que eu”, a inveja mata,
a inveja traz confusão.
Nunca deves questionar o porque é que determinadas pessoas recebem muito de Deus,
aprenda simplesmente a fazer o que é correcto, a seguir o princípio de buscar primeiro o reino
de Deus. Queres algo de Deus? Então paga o preço!
E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante?
Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e
sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar.
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E falou Caim com o seu irmão Abel; e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim
contra o seu irmão Abel, e o matou.
E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei; sou eu guardador do
meu irmão?
E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra.

Gênesis 4:6-10
Não deves agarrar-te muito as pessoas, quando você se agarra muito as pessoas elas depois
traem-te, agarra-te a Deus.

ORAÇÃO


Decreto

e declaro que todo o inimigo do meu destino seja destruído em nome de

Jesus Cristo.


Decreto

em nome de Jesus que ninguém vai tocar na minha família.

ASSIM DIZ O SENHOR:
Se a partir desta noite vocês entenderem a revelação do Sangue de Jesus e
diariamente cobrirem a vossa casa, vida e família, a morte não chegará a vocês.
ORAÇÃO

Eu decreto que não vou enterrar nenhum filho ou irmão, que o Sangue de Jesus vença a morte
na minha família.
Palavra do Senhor!
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