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EXORTAÇÃO PELA BISPA CARLOTA E EVANGELISTA SUSANA 

TEMA:” EXORTAÇÃO A IGREJA POR VÁRIOS EVANGELISTAS SOBRE A OUSADIA DO 

CRENTE”. 

CULTO - 23/07/2014 

  

Devemos levar uma vida de intercessão, dizer as carpideiras (meninas usadas para 

desmerecer a fé das pessoas). 

Vem a voz do diabo em forma de pessoa. Repreendo a voz do diabo em si, a palavra 

diz-me em todas as coisas sou mais que vencedora. 

Devemos ter ousadia para usar a palavra, em cada situação. Está escrito enquanto 

estiver na terra terá problemas, mas tende bom ânimo.  

Quando não partilhamos a mesma fé com os irmãos, colegas, leve uma vida de 

intercessão até o Espírito Santo fazer o seu trabalho. Espírito de Deus antes de Eu 

chegar toque primeiro... Ainda que demore tem fé e confiança.  

“Diga senhor permita uma circunstância para que os ímpios te conheçam!” Para os 

novos ensina-lhes a doutrina e aconselha a passar 3 meses assistirem as pregações... 

O que lhe impede de receber se a palavra diz que não voltará para Ele vazia? 

Operando Deus quem impedirá? Deus trabalha na sua palavra? Qual é a palavra que 

falas na sua vida todos os dias? Quando chegar o seu tempo o que tanto esperas 

receberás. 

 

Salmo 125.1 :”Os que confiam no SENHOR serão como o monte de Sião, que não se 

abala, mas permanece para sempre. 

Também está escrito não temas... Quem reina na tua casa? Se é Jesus não podes ter 

enfermidades, nem problema que não consigas superar porque Deus está contigo. 

Onde está o teu olho clínico, Deus o levantou para orar pela sua família... 

Deus quer aqueles que são persistentes...Na fé. Qual é a promessa de Deus na sua vida. 

Espera o tempo de Deus não te precipites...  

A leve momentânea tribulação produz o peso de Glória...O nosso Deus já venceu a 

morte... 

Somente o Reino de Deus deve reinar nas nossas vidas. Segura-se as profecias, desde o 

dia que se fala da profecia no púlpito para a situação que vive, agarre-se e fale todos os 

dias até o dia materializar-se.  

Quando Deus chega na sua vida os demónios ficam longe. Busca, adora, glorifica, diga 

com fé eu também vou testemunhar o meu dia vai chegar. Se você apenas calar-se, 

murmurar, chorar não vai mudar nada na sua vida... 

 ATÉ AQUI A PALAVRA DE DEUS! 


