Ministério de Fé e Libertação

EVANGELISTA: Nucha
TEMA: que Oração Deus Responde
Salmos 115.1-18 : Não a nós, SENHOR, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da
tua benignidade e da tua verdade.
2 Porque dirão os gentios: Onde está o seu Deus?
3 Mas o nosso Deus está nos céus; fez tudo o que lhe agradou.
4 Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens.
5 Têm boca, mas não falam; olhos têm, mas não vêem.
6 Têm ouvidos, mas não ouvem; narizes têm, mas não cheiram.
7 Têm mãos, mas não apalpam; pés têm, mas não andam; nem som algum sai da sua
garganta.
8 A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam.
9 Israel, confia no SENHOR; ele é o seu auxílio e o seu escudo.
10 Casa de Arão, confia no SENHOR; ele é o seu auxílio e o seu escudo.
11 Vós, os que temeis ao SENHOR, confiai no SENHOR; ele é o seu auxílio e o seu escudo.
12 O SENHOR se lembrou de nós; ele nos abençoará; abençoará a casa de Israel; abençoará a
casa de Arão.
13 Abençoará os que temem ao SENHOR, tanto pequenos como grandes.
14 O SENHOR vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filho
15 Sois benditos do SENHOR, que fez os céus e a terra.
16 Os céus são os céus do SENHOR; mas a terra a deu aos filhos dos homens.
17 Os mortos não louvam ao SENHOR, nem os que descem ao silêncio.
18 Mas nós bendiremos ao SENHOR, desde agora e para sempre. Louvai ao SENHOR.
Louva ao Senhor. O teu louvor vai expulsar o teu pior pensamento porque nos declara que
Deus habita no louvor; quando entra Satanás recua.
Toda língua que se levantar contra ti, tu a condenará. Deus disse não serei envergonhado, a
bíblia me declara confundidos e envergonhados serão todos aqueles que me perseguem, mas
tu não serás envergonhada.

Oração tem poder, quando não oramos o inimigo ataca. Há muita gente na igreja que se
encontra doente, fraca espiritualmente, que perdeu a sua fé, porque não há oração.
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Primeiramente, quando você não ora com a sua esposa a separação no casal. É importante que
o homem ore com a sua esposa para se tornarem um, não só na carne mas um no espírito
também.
Quando você não ora com os seus filhos há separação, é importante a oração de Pais para
filhos porque é o poder de uma geração para outra.
Quando não há oração em casa há discussão, e se fazem será que a oração que fazem é a que
Deus escuta? Aleluia
Quando os filhos não oram com os Pais Eles são atacados, porque a oração de um filho
prevalece na vida de um Pai e de uma Mãe. Tal como Pais quando oram com os filhos
prevalece a oração de um Pai de uma Mãe para um filho tem muito poder. Aleluia
É necessário que oramos, intercedemos temos que estar conectados com Deus. Oração é a voz
de fé para o Pai. São as nossas necessidades trazidas ao Pai e a certeza que o Pai ouvirá e
responderá. Oração de um intercessor a favor dos outros prevalece. Devemos orar mais a
favor dos outros do que para as nossas vidas, quando fizemos isso Deus cuida mais de nós,
este é o poder da intercessão.·
A bíblia nos diz o Senhor é o meu Pastor e nada me faltará. Não dia assenhora eu preciso disso.
Diga senhor Eu te agradeço porque hoje a necessidade já foi alcançada. Senhor não tiver
necessidade de Dinheiro por porque tu és o meu pastor e nada me faltará. Eu vim te agradecer
por suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus.
Quando oramos a favor dos outros nós entramos na batalha no combate, nos tornamos como
Cristo porque Ele é o intercessor dos intercessores. A. Bíblia diz até agora Ele está interceder
ao nosso favor dia e noite. Se Satanás podasse nos matar apenas fechava o nariz. Mas como
fomos lavados no sangue do cordeiro, e o inimigo quando vem atacar encontra na porta os
dizeres
-Nenhum me sucederá
- Praga nenhuma chegará a nossa tenda
- Aquele que me guarda não dorme.
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Não tem como o inimigo te atacar, ele recua. Meus irmãos orem decretando as escrituras.
Todas as noites antes de dormir decreta, nenhuma arma forjada (no inferno, na terra, nos
céus) contra mim prosperará. Se você tem sonhos maus decretando esta escritura antes de
dormir vai neutralizar todo mal que tentarem fazer contra ti.
Seja animal não prosperará, temos que ter confidencia. Seja no serviço não prosperará.
Porquê? A bíblia me diz que os céus e a terra passarão, mas nenhuma palavra que sai da boca
de Deus passará.
O feiticeiro pega nas coisas e amaldiçoa. Você deve falar sobre os teus pertences com a
palavra de Deus (teus filhos, teu carro, teu emprego, no teu espírito, na tua mente, notei
casamento.
Da mesma forma que o bruxo viaja a palavra viaja e vão se encontrar nos Céus e a palavra vai
impedir o seu trabalho. A bíblia me declara em Lucas 10.19 “Eis que vos dou poder para pisar
serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum”.
Se tentarem me envenenarem não fará dano, se tentarem me esfaquear não fará dano algum,
se tentarem me matar não fará dano algum...
Se Satanás podasse matava Jesus, mata Moisés. Deus disse para Moisés quando fores perante
faraó te farei um Deus.
Você tem que andar e dizer aqui tem filho de Deus...
Como filho de Deus, Eu sou um Deus aqui na terra. Onde você entra comanda a terra trabalha
a meu favor a luz que está em mim quebra toda escuridão neste lugar trabalho que a vassoura
do espírito começa a varrer toda impureza em nome de Jesus. Autoridade tens que saber
quem você é. Tens que saber que ele é homem mas você é filho de Deus e tudo que falares te
obedecerão porque a bíblia que declara que ninguém te resistirá todos dias da tua vida. Atraso
não quer dizer que foi negado está a ser preparado, lavado, purificado.

Mateus 6.5 :E, quando orares, não sejas como os hipócritas; pois se comprazem em orar em
pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos
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digo que já receberam o seu galardão.

Irmãos nem todos oram alto na igreja. A oração que fazes não é para os homens ouvirem mas
para Deus. É necessário saber orar para os ministros, para os doentes, os presos. Não force as
pessoas aceitar Jesus deixa o Espírito Santo fazer o seu trabalho. Fica calmo não brinca de
poder. Jesus foi no deserto para tirar toda carne, mestre dos mestre ficava no seu canto a orar

Jesus não teve demonstração de poder até chegar o seu tempo. Nenhum demónico resistia
Jesus porque ele tinha autoridade. Exercita o teu poder. Oração não é gritaria nem fazer
barulho, polícia quando te manda parar não grita, temos que chegar a este nível, autoridade.
Temos que dizer a Satanás aí você não entra. Autoridade vem através de oração , oração
revestida de poder. Muda a tua táctica e tens que ter frutos do espíritos tem que haver
mudanças na tua vida. Um homem e mulher de Deus não tem que falar a toa.

Mateus 6.6 Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu
Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente.

Há pessoas estão sempre a Orar sobre a mesma situação, rega com louvor. Não repete
orações, Desta forma anulas a anterior. Deus não é surdo. Já oraste Senhor eu te agradeço
porque já respondeste, louva a Deus. Ora para outros enquanto esperas pela resposta,·
Mateus 6.8 Não vos assemelhem, pois, a eles; porque vosso Pai sabe o que vos é necessário,
antes de vós lho pedirdes.
9 Portanto, vós orareis assim: Pai-nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome;
primeiro louva a Deus.
10 Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu; segundo lhe das
primazia para tomar posse da tua oração que se faça a vontade dele daquilo que vais orar.
11 O pão-nosso de cada dia nos dá hoje; terceiro, estás a falar da tua necessidade
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12 E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores; quarto
não faz oração sem pedir perdão e sem perdoar os que te ofendem
13 E não nos induzas à tentação; mas livra-nos do mal; quinto ora pela tua protecção porque
teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Por último acaba em louvor, como
começas em louvor.
Muitas pessoas não têm resposta porque não perdoam, tem irá, ódio, na armadura, rancor
no coração. Como é que um marido vai orar a meia-noite com a mulher se discutiram. Se
discutiste com um irmão, Mãe e Pai Resolve primeiro depois ora, se Deus não ouve. Um
coração que não perdoa está sempre a murmurar a mencionar o mesmo erro.
O ministério apostólico é de Amor, juntam-se ao amor e recebe a sua bênção. A maior arma
para o teu inimigo é o silêncio. A bíblia diz a batalha do Senhor mas a vitória é nossa.

Isaias 59.16:16 E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um
intercessor; por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o
susteve.

Não havia intercessor. O MFL foi levantada para preencher um vazio, era necessária uma igreja
que intercedesse a favor do Pais e do continente. Há pessoas que estão pior que em Angola. Já
temos paz, Kilamba, Talatona, que Deus proteja o, nosso pais de terroristas, de espiãs. Fala
bem da terra e a terra falará bem de ti. Está pais Deus está a levantar,·
As orações de Jesus era direccionadas ao Pai. Jesus nunca disse Espírito Santo faça isso. Jesus
ora Pai que o teu espírito. Você ora ao Pai em nome de Jesus, mandas o Pai nem o Espírito
Santo.

Lucas 10.21:Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse: Graças te dou, ó
Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as
revelaste às criancinhas; assim é, ó Pai, porque assim te aprouve;
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Lucas 22.42 Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice; todavia não se faça a minha
vontade, mas a tua;

Lucas 23.34 E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as
suas vestes, lançaram sortes; 46 E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos
entrega o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou.

Marcos 14.36 E disse: Aba, Pai, todas as coisas te são possíveis; afasta de mim este cálice;
não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres.

João 14.26 : Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse
vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.

Quando estiveres a orar diga Pai eu te agradeço pelo espírito auxiliador, Pai através do teu
espírito dá-me discernimento desta situação... Pai entrego o meu casamento a ti que o Espírito
Santo nos traga mais próximo, que não seja a minha vontade mas a tua vontade. Após a.
Oração Deus não va dá o que queremos mas o que necessitamos.
A bênção do Senhor não traz dor. Deus não é duvidoso ele não sejas como a onda do, mar.
Que o desejo de Deus na minha vida seja feita. Cultiva o teu carácter, engole o orgulho
prepara-te para a família do homem que vais casar.·
1. Deus ouve as orações daqueles que grudam os seus mandamentos;
2. Fazem coisas que lhe agradam
3. Permanecem na palavra
4.Se humilha na oração e jejum;
5. Oram no nome de Jesus
6. Oram com fé.
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Leviticos 26.3 Se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os
cumprirdes,
4 Então eu vos darei as chuvas a seu tempo; e a terra dará a sua colheita, e a árvore do
campo dará o seu fruto;5 E a debulha se vos chegará à vindima, e a vindima se chegará à
sementeira; e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra.
6 Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante; e farei
cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada.
7 E perseguireis os vossos inimigos, e cairão à espada diante de vós.
8 Cinco de vós perseguirão a um cento deles, e cem de vós perseguirão a dez mil; e os vossos
inimigos cairão à espada diante de vós.
9 E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança
convosco.
10 E comereis da colheita velha, há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa
da nova.
11 E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará.
12 E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo.
13 Eu sou o SENHOR vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fósseis seus
escravos; e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar erectos.

Provérbios 4.20-23:20 Filho meu, atenta para as minhas palavras; às minhas razões inclina o
teu ouvido.
21 Não as deixes apartar-se dos teus olhos; guarda-as no íntimo do teu coração.
22 Porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo.
23 Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes
da vida.
24 Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios.
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25 Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti.
26 Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados!
27 Não declines nem para a direita nem para a esquerda; retira o teu pé do mal.

Toda oração tem que ser para a glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas
mulheres querem orar para o Marido sair do Inferno. A sua causa deve ser que o marido saia
da rebelião e conheça Cristo, para conhecer a palavra da Deus e despovoar o inferno.
Deus não ouve a oração daqueles que:
1. Não ouvem a palavra
2. A oração do pecador que não aceita arrependimento
3. Pecado no coração, orgulho e pessoas que não perdoam os outros.·
Provérbio 28.9:O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável.

Lucas 18.10-14: Dois homens subiram ao templo, para orar; um, fariseu, e o outro, publicano.
11 O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: O Deus, graças te dou porque não
sou como os demais homens, rouba dores, injustos e adúlteros; nem ainda como este
publicano.
12 Jejuo duas vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo.
13 O publicano , porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu,
mas batia no peito, dizendo: O Deus, tem misericórdia de mim, pecador!
14 Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque qualquer que a
si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado.

Decretos
Provérbios 6.31:E se for achado pagará o tanto sete vezes; terá de dar todos os bens da sua
casa.
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