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O maior sonho da humanidade é alcançar um mundo perfeito.  

Queremos que as nossas famílias sejam perfeitas; Que os nossos governos sejam 

perfeitos; Que a economia seja perfeita; Que o povo de Deus seja, Todos gostamos 

de poder; Todos gostamos de exercer poder; Mas o que é o poder?  

 

O poder é uma habilidade, capacidade de poder controlar as circunstâncias e os 

destinos. 

Saiba que antes de ser formado de carne e osso no ventre da sua Mãe, Deus já o 

tinha formado. Isto é algo que pode mexer com a cabeça de qualquer um. 

Zacarias, um sacerdote de Deus casado com Isabel, levou anos pedindo a Deus que 

a sua mulher pudesse ter um filho. 



 

 

 

 

 uma ironia que um homem que ministrava em oração, era sacerdote encarregado 

pelas orações de Israel, tinha orações que não eram questionadas. Um dia  apareceu 

um anjo e disse-lhe que a  sua mulher estava concebida e descreveu completamente 

o destino de João Baptista. Quando isso ocorreu João ainda não estava no ventre de 

Isabel. 

Isto significa que antes que viesses ao mundo Deus já tinha determinado o seu 

destino. Depois desta revelação não caminharás de igual modo. A sua mente não 

será igual, has de deixar  de te queixar de chorar porque saberás que dependes de 

um destino profético… 

Antes que  estivesse no ventre de minha Mãe, Deus já tinha determinado o meu 

destino. Quem havia de dizer a uma mulher que foi diagnosticada de esquizofrenia, 

depressiva. Uma mulher que praticava a bruxaria, a feitiçaria, adorava de ídolos e 

vestia das cores desses ídolos por cinco anos tina no seu ventre uma profetiza eu!. 

Quem diria que meu Pai, adúltero, um homem que não conhecia nem acreditava 

em Deus teria uma filha profetiza? 

 



 

 

 

Deus já entregou tudo que voce necessita, agora caminhas em direcção a este 

destino este propósito, ao desenho original de Deus… Você é um homem e uma 

mulher com um desenho original. Por isso este é o ano de restauração. 

A palavra “re” é um prefixo, que significa voltar ao desenho ao original. Quando 

Deus fez Adão com o desenho original  disse-lhe sé frutífero, multiplica-te sobre 

toda terra, dou-te poder para dominar sobre toda terra. Este homem desobedeceu a 

Deus e perdeu o seu estado original quando caiu no pecado e perdeu a sua posição. 

Mas veio o segundo Adão chamado Jesus de Nazaré… Que na cruz de calvário 

levantou o homem caído e o homem voltou ao desenho original. Caminhando com 

Deus tudo que você perdeu tem autoridade para recuperar em nome de Jesus. Não 

voltes a dizer que não podes, ou que es pobre, que es doente você tudo pode, seja 

valente, tenha fé chamando as coisas que não são como se fossem. 

Este é o seu Tempo. A sua casa será restaurada, sua família servirá o Rei dos Reis 

e  toda maldição cai por terra … Seja livre da bruxaria, da fornicação, do adultério, 

e das drogas, em Nome de Jesus 

Muitas pessoas andam com amuletos para protecção, outros têm medo de deitar 

fora porque acreditam que algo mal pode acontecer-lhes. Saiba que nenhuma 

bruxaria tem mais poder que Jesus Cristo. 



 

 

Se você tem algum amuleto na sua carteira, na sua 

roupa interior, venha correndo para o púlpito, seja livre. 

Deus ha de perdoa-lo , ele o ama…. 

Quando um profeta visita uma região, coisas ocultas 

vêm a luz. Ele vem com o ofício de levar o povo a 

outra dimensão. Este é um ano muito determinante para 

ter força e valentia. 

 Quem tem que liderar deve ter 1º governo interno, 

domínio próprio, dominar as suas paixões, carácter… 

Chegou o tempo de a igreja ter pessoas a servir por 

chamado. Já não será por quem conheces e sim por 

quem o conheça… 

 

 

 

 

 



 

 

 


