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DATA: 18.11.14 

PREGADORA: APÓSTOLA ERNESTINA MATIAS 

TEMA :Tome a Sua responsabilidade 

 

Novos tempos… Tome a sua responsabilidade! Se Deus é por si quem será contra? Põe isso na 

sua mente. As pessoas podem chama-lo todos os nomes, mas quando Deus olha para si vê 

alguém valoroso. 

A bíblia diz que Deus nos transladou, tirou-nos de um lugar para o outro. Se a bíblia diz que 

Deus nos transladou, isso quer dizer que já não estamos nas trevas, o Diabo é mentiroso, ele o 

faz crer que ainda estás nas trevas. 

É você que vai mudar a sua história, não é o seu amigo.  

Quando você ora baseado na Palavra a Diabo o foge, mas quando ora apenas a gritar… nada 

feito. Aonde está a Palavra? O Diabo só fugiu quando Jesus lhe disse “Está escrito”. Quando 

você vê o Seu marido com alguém, você deve dizer: Está escrito, o que Deus uniu não separe o 

homem. O Diabo só foge com a Palavra. 

Estão a dar cabo das suas emoções, estão a dar cabo da sua saúde… o Diabo não fugirá por 

você ser boa, o Diabo não fugirá por você dar muito dinheiro, o Diabo não fugirá por você 

trabalhar muito na igreja, ele apenas fugirá quando você falar a Palavra. 

As únicas coisas que fazem o Diabo fugirem:  

        PALAVRA 

        AUTORIDADE 

        CONFIANÇA NA PALAVRA 

Não deixa o Diabo ganhar terreno na sua vida, é ele que o leve aos maus pensamentos. 

Podem falar o que quiserem, ninguém é igual a você, não vale a pena imitarem. 

Deus não é movido por lágrimas, Deus é movido por fé, e fé é certeza. 
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Marco 4:35-40 descreve: E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro 

lado. 

E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco; e havia 

também com ele outros barquinhos. 

E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira 

que já se enchia. 

E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: 

Mestre, não se te dá que pereçamos? 

E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se 

aquietou, e houve grande bonança. 

E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? 

 

As vezes você está a ir para um bom casamento, um bom negócio… E de repente os problemas 

levanta-se! Jesus ainda tinha uma almofada, Ele sabia quem era o seu Pai, Jesus não entrou em 

pânico, Ele não disse aos discípulos “vão tirar água do barco”, Ele não chorou, apenas 

repreendeu. Aprenda a falar e a decretar. 

Nessa passagem Jesus não disse vou convocar reunião de oração ele apenas repreendeu na 

hora. É tempo da igreja acordar. 

Não fica a chorar nos cantos, não dê culpas a ninguém, você é maior, abre a boca e declara 

porque o Senhor é contigo, repreenda na hora, não espera reunião de oração, o nosso 

problema é deixarmos sempre para amanhã e não repreender na hora. Marca limites ao seu 

inimigo. 

Tudo tem ouvidos, uma casa tem ouvidos… 

Nessa passagem Jesus não repreendeu o Diabo, Ele reprendeu a situação (vento e mar), não 

tenha medo, fale a essa situação (dívidas, documento, projectos). A victória está na sua boca, o 

que você pensa e determina é o que vai acontecer. 

 

Palavra do Senhor!    

 


