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Culto : 23.04.14
Pregador: Apostola Ernestina.
Tema: "O Sangue de Jesus"

No livro de: Apocalipse lê-se 12:7-11:7 “E houve batalha no céu; Miguel e os seus anjos batalhavam contra o
dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos;
8 Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
9 E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo;
ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
10 E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o
poder do seu Cristo; porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava
de dia e de noite.
11 E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até
à morte”.

Lembrou-nos que devemos saber o mistério que há no sangue se Jesus. Toda vida está no sangue. Se Jesus está vivo
o seu sangue também está vivo. O sangue é que dá vida ressuscita o morto e este sangue não conhece derrota.
Jesus não conseguiu pecar por tem o DNA de Deus sem pecado. Quando se tem conhecimento. Se tiveres um caso
no tribunal Satanás sou acusa e sentencia a morte, mas Jesus já pagou o preço e livrou-te dos pecados, doenças na
Cruz. O juiz te libera. Satanás tem que largar as nossas casas, nossas famílias.
Quermesse saber mais do sangue leia Hebreus 9.11-14,22:

11 Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por
mãos, isto é, não desta criação,
12 Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo
efetuado uma eterna redenção.
13 Porque, se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, os santifica,
quanto à purificação da carne,
14 Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará
as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo?
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22 E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e sem derramamento de sangue não há
remissão.

Tudo que te foi tirado, este sangue vai trazer de volta, fala com audácia, com certeza, com fé. Quando se aplica o
sangue você está protegendo o que é seu.

Hebreus10.19-20:
19 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus,
20 Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne,
Pela fé eu aplico o sangue de Jesus onde havia pecado meu e me impedia de receber;
Pela fé uma prostituta salvou a sua família na bíblia. Hebreus11.6,27-28:6
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele
existe, e que é galardoador dos que o buscam.
27 Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei; porque ficou firme, como vendo o invisível.
28 Pela fé celebrou a páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse.

O desenho de Deus para o homem é de morrer na velhice, por causa de Satanás o homem morre cedo, adoece
muito. Quando você recebe Jesus na sua vida, o sangue dele entra no seu corpo e ressuscitas espiritualmente
(eternidade é activada).
O sangue de Jesus derramado na cruzando calvário entrou na terra ressuscitou todos mortos, este sangue tb te
ressuscita porque você foi feito de terra...

Até aqui a palavra de Deus.
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