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“Pai quero agradecer-te pelo louvor e adoração, pela palavra que vai ser
pregada com unção e autoridade. Esta palavra Senhor é para mudar vidas e
para transforma-las para curar os enfermos e libertar os oprimidos.
Repreendo neste lugar todo poder do inimigo. Ato toda força maligna que
queira levantar-se aqui neste lugar. Levanto-me contra toda doença, toda
enfermidade, declaro a palavra profética, já está derrotada. Espíritos de
doenças enfermidades, dores são amarrados, atados pelo poderoso nome de
Jesus. Que o poder do Espírito Santo de Deus se manifestem a sua presença
e que os Céus sejam desatados neste lugar, que os anjos desçam para
administrar a palavra. Adorado Espírito Santo eu te amo, eu me rendo a ti,
eu me baixo a ti, entrego-me completamente a ti. Tu e a tua palavra são
uma coisa só… Tu é o meu rei, tu és o meu Senhor. Entrego esta igreja a ti
porque é tua, não é minha. Este povo é teu não é meu. Eu sou apenas um
vaso usa-me como tu queres e não como Eu quero. Coloca as palavras
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apropriadas na minha boca com o teu poder e glória. Vem dar peso, vem
dar vida. Pai muito obrigado.”
Aleluia.
Estamos vivendo tempos proféticos. Deus honra a sua palavra. Quando
passamos tempo na sua presença há respostas. Embora os meus olhos não
reconheçam, mas Deus já fez.
Diga para a sua irmã: A palavra se tornou carne, é espírito, não tenhas
medo.
Nada acontece na sua vida sem uma razão, para cada razão há uma palavra
para mudar a situação. O que você está passando tem uma razão. Ainda que
as pessoas se levantem não gostem de ti. Glória a Deus. Não se importe
muito com as pessoas quando não te cumprimentam ou não te dão valor.
Importe-se mais a ouvir a palavra de DEUS e diga a palavra
Mas em todas as coisas você é mais que vitoriosa (o), filha (o) de Deus.
A bíblia diz-nos que Onésimo no princípio roubava, fazia coisas ruins,
depois tornou-se útil para o ministério de Paulo.

2

Ministério de Fé e Libertação
E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas
aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não
entendam. Esta é, pois, a parábola: A semente é a palavra de Deus; Lucas
8:10-11
Diga: A palavra de Deus ela é semente.
Se a palavra de Deus é semente, quando se atira a terra ela tem que
germinar.
Diga: a palavra que vou receber vai germinar, dar frutos, ela não vai cair
em terra seca.
Deus quer que as pessoas tenham temor na sua casa.
E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem; depois vem o
diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo;
Lucas 8:12
O que isso quer dizer? Quando se prega a palavra e você não fica atenta,
vem a igreja como uma mera espectadora. Acaba o culto já nem se lembra
do que se falou porque passou mais tempo a conversar. Quanto mais
distraída você estiver o diabo vai apanhar-te. Você é apenas um religioso
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quando ouve a palavra de DEUS e não confessa e conforma-se com a
situação. Nesta igreja, Ministério de Fé e Libertação, aprende-se a
confessar a palavra. Você tem que aprender a defender-se das situações
aflitivas.
E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem
com alegria, mas, como não têm raiz, apenas crêem por algum tempo, e no
tempo da tentação desviam-se Lucas 8:13
Esses são os emotivos, gritam muito... mas quando vem os problemas, são
os primeiros a desistir
E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante,
são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão
fruto com perfeição; Lucas 8:14
Há pessoas que têm o coração ligado mais as riquezas e aos bens matérias.
Depois de serem abençoados acham desnecessário continuarem na
presença de Deus e não se entregam a obra.
E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam
num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Lucas 8:15
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Aqui trata-se daqueles que recebem a palavra e dão fruto com perfeição.
Ouvem, retêm, conservam e confessam a palavra. Perante os problemas
conhecem a palavra para cada situação, esses sabem que:
É impossível que Deus minta;
Os impossíveis aos homens é impossível para Deus;
Maldito o homem que confia no homem igual
Contra Jaco não há encantamento nem bruxaria, feitiçaria;
Qual é o seu grupo?
Como está o seu coração diante de Deus? É interesseiro;
Vida e morte está na língua; Não olhe para a situação fale a palavra de
DEUS.
Você é feita de um material inquebrantável;
E aconteceu é que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque
todos o estavam esperando. Lucas 8:40
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Diga eu estou a espera de Jesus. Ele vai tocar-me hoje.
E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga;
e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa;
Porque tinha uma filha única, quase de doze anos, que estava à morte. E
indo ele, apertava-o a multidão. Lucas 8:41-42
Tudo que está morto na sua vida hoje, nesta sala, na sua casa, negocio, no
seu casamento, da de ressuscitar.

Usem a autoridade que Deus nos deu Um homem (milionário) pode ter
muito poder na terra mas um homem (polícia) com autoridade pode
prender-te Assim diz a palavra de DEUS Eu lhes dei autoridade para
pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo; nada
lhes fará dano Lucas10.19
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Todo crente tem autoridade para prender, neutralizar, paralisar toda força
do inimigo que influência qualquer problema na sua vida.

Até aqui a palavra
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