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… Existem igrejas que têm uma multidão de gente, mas sem destino, sem propósito.
Congregar para esta multidão é como ir á um lugar a passeio, é um lugar exclusivo para
encontra uma noiva ou namorada, é especial para qualquer coisa menos para adorar a
Deus.
Eu creio que aqui entramos para adorar e sairemos para o servir.
Quando estamos diante de um povo que tem identidade, que tem um propósito que seja
predestinado para que exista uma maior manifestação de Deus sobre a terra.
Estamos diante de um exército organizado. Estamos diante de um povo que pode fazer a
terra tremer quando caminha, que não são código de barras nem um número a mais
dentro de uma sociedade, e sim uma resposta de Deus para uma nação, uma mudança no
meio da multidão. Esta nação de mudança, sabe dizer não, ainda que outras pessoas
digam sim e vice-versa. No meio de dez mil pessoas eles são reconhecidos porque os
seus olhos, a sua cara têm um brilho diferente, até o seu caminhar é diferente, não são
um botão, mas uma manifestação de Deus.
Creio no que a palavra ensina, no livro de Leviticos 26-9 “diz que Deus fez um pacto
pelo seu crescimento”.
Em Génesis 35-11 “diz que a ordem de Deus é crescer e multiplicar. A palavra crescer é
qualitativo”. A palavra multiplicar-se é quantitativo. A ordem de Deus é que você deve
crescer, sair daqui ser um testemunho em seu casamento, na universidade, na sua casa,
na rua, você não precisa de ninguém da sua igreja a seu lado para comportar-se como
um (a) filho (a) de Deus. Você caminha, você respira, vocês sonha, você se move, você
se manifesta com aquilo que você realmente é, um (a) filho (a) de Deus. Você não
precisa ser vista por algum irmão da igreja por os olhos de Deus lhe vêm, você é a
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realidade desta terra, você não é um acidente anticoncepcional. Os seus Pais não
erraram nas contas, mesmo que venha de uma relação de adultério, assim nasceu a sua
carne e não o seu espírito. O seu espírito vem de Deus, pela vontade do Pai, por isso não
és um erro sobre a terra. Deus planeou seu nascimento, planeou que você estivesse vivo
hoje. Muitos de nós poderiam estar mortos neste dia, se Deus não tivesse planos
contigo, você já não iria habitar neste planeta. Deus passou até, sobre a morte,
interrompeu os planos das trevas para que você pudesse estar aqui esta noite.
Diga Comigo” Eu necessito crescer na minha vida espiritual, no homem interior, e
necessito entender pelo menos cinco coisas nesta noite”…
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