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Pregação de Qua 14/05/2014 

Tema: o poder que há em Deus 

Orador: Envagelista Sílvia 

 

 

 

 

Satanás tem força mas não tem poder. Feche todas as portas  

Use bem a palavra para usares as munições corretas. Satanás brinca com quem não conhece a 

palavra e os que recitam a toa, disparam a toa... 

 

Jesus sabia  por satanás no seu lugar em Lucas veja em 4. 

Não tema por retalhação... 

 

 Lucas 10.19-20" Nos declara que temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre 

toda força do inimigo."  

 

Ezeqüiel 37.1-4:" 1 Veio sobre mim a mão do SENHOR, e ele me fez sair no Espírito do 

SENHOR, e me pós no meio de um vale que estava cheio de ossos. 

2 E me fez passar em volta deles; e eis que eram mui numerosos sobre a face do vale, e eis 

que estavam sequíssimos. 

3 E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor DEUS, tu o 

sabes. 

4 Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do 

SENHOR. 

 

Ezeqüiel 37.5-7: Assim diz o Senhor DEUS a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, 

e vivereis. 

6 E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei 

em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o SENHOR. 

7 Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava; e eis 

que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso.  
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Tudo que estava morto começa a ter vida...Coloca ordem na sua vida. 

Você é luz , tudo que é trevas na tua vida, tem que sair.  

 

8 E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre 

eles por cima; mas não havia neles espírito. 

9 E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim 

diz o Senhor DEUS: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que 

vivam. 

 

Diante da situação na tua vida diga ventos sopra agora e traga vida. 

O poder de Deus hoje na hora, é falou e aconteceu.  

 

Isaias 60 é o nosso livro deste ano 

Isaias 60 .1-2: "Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do SENHOR vai 

nascendo sobre ti; 

2 Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos; mas sobre ti o SENHOR 

virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti." 

 

Onde está a gloria de Deus não há demônio que prevaleça. Até a bíblia diz há tempo para 

tudo. Agora vamos usar a bala certeira. 

 

Isaias 60 .11" E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se 

fecharão; para que tragam a ti as riquezas dos gentios, e, conduzidos com elas, os seus reis." 

 

Problema veio de dia diga: dia, dia as portas estarão continuamente abertas, nem o dia nem a 

noite. Não espera só a meia-noite para orar... Ataca na ora que a situação aparecer.  

 

Gasta as tuas balas contra satanás e os seus demônios não contra os irmãos da igreja. Atira a 

bala na pessoa correta, satanás, bruxos.... 

  

Até aqui a Palavra! 
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Virtudes que o amor a Deus facilita 

 

 Visões 

 Revelações  

 Deus combate por você 
 

Recado de Deus: 

Deus manda-me dizer ao seu povo para viver como se estivesse num estado de emergência, pois a vinda de 

Jesus está para breve. Deus me diz que muitas pessoas estão a viver de acordo com a sua carne e até já se 

esqueceram que Jesus está p’ra vir. 

Vão aparecer 4 Luas de Sangue… as 4 luas de sangue" e o eclipse solar, esses eventos cósmicos ocorrerão 

em 2014 e 2015, eles aparecerão nas seguintes datas: 

14 de Abril de 2014 (Páscoa). 

14 de Outubro de 2014 (festa dos tabernáculos). 

20 de Abril de 2015 (Páscoa). 

15 de Setembro de 2015 (festa dos tabernáculos). 

 

Nota Bem: Estas luas vão aparecer em dias de festas judaicas 

 

Palavra do Senhor! 

 


