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Renovar é dar energia a algo, é mudar as coisas… o seu Deus tem uma grande aliança
consigo e com esta igreja.
Deus vai renovar a sua casa, o poder de Deus não se limita, Ele voa, transcende, mesmo
que não esteja aqui a sua família algo será mudado hoje.
Você tem que mudar muita coisa na sua vida; A sua maneira de falar, julgar as suas
atitudes. Você não deve portar-se como um religioso. Religioso tem forma sem poder,
nem muda. Para haver renovação você tem que mudar a sua mente.
Deus quer mudar a sua vida ainda que refiles e não queiras; Ele vai o triturar e vai
trabalhar consigo. Deus colocou algo em si que não colocou aos outros, por isso todos
na sua família só o chamam a si, refile. Deus vai renová-lo vais alcançar onde muitos
não chegaram.
Não seja uma prótese que não sente. Você é prótese ou original? Você é original, Jesus
o escolheu qual é o seu problema? Jesus diz na sua palavra: Eu vos escolhi para que dês
fruto. Se foi Deus que o escolheu, fazer guerras caiem os que te querem o mal.
Deus está a podar o seu povo; Deus está endireitar o seu povo; No livro de Zacarias
3.1-4 lê-se mostrou o sumo-sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do SENHOR,
e Satanás estava à sua mão direita, para se opor…
Diga: Satanás esta à minha direita para opor-se contra mim, mas o Deus de Israel, o
Deus que não falha, vem fazer o inacreditável vem romper coisas antigas; Diga: Sou um
tição tirado do fogo, e Satanás que se opõem aos meus projectos, que se opõem a minha
cura, que se opõe ao meu casamento, que se opõe ao meu financiamento. Hoje pelo
poder do Cristo ressuscitado, hoje seja destituído…
Josué vestido de vestes sujas; mau carácter, pecado, falta de perdão sexualidade. Mesmo
você pecando, o Deus de misericórdia hoje quer mudar a Sua vida. Tudo que é
maldição, pragas, soberba, rebeldia, pecado projectos que não mudam, ou não casam,
casam separam-se, no serviço só problemas, rejeição, tudo que você não consegue
parar… Quem é que não tem roupa suja? Deus hoje vai arrancar roupas sujas. Tudo que
é sujo vai ser arrancado…
Satanás Josué estava na antiga aliança, estou na nova roupa que é pela graça…

A partir de hoje todo demónio de obstáculo que se opunha a tudo, hoje a maldição que
eu vestia da minha família; Deus hoje está a remover tudo. O que a minha família vivia
Eu não vai ver mais.
Deus arrancou a maldição que eu tinha e desatou algo novo na minha vida… Hoje Pelo
poder do Espírito Santo desata a minha vida, meus filhos, projectos a minha maneira de
pensar… Satanás você mentiroso…

