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UEBERT & BEBE ANGEL
Com anos de ministério em tempo integral, Uebert e Bebe Angel
são pioneiros e vozes líderes na proclamação das Boas-novas da
graça de Deus (Euaggelion) e o profético em todo o mundo.
Eles são autores de mais vendidos livros de Guerra Espiritual, Intimidade, Bancos de Oração, Poder Sobrenatural do Crente, etc.
Uebert e BeBe Angel são palestrantes de conferências internacionalmente procurados e como líderes globais, eles são altamente considerados por sua visão, inovação e ousadia. Como
fundadores da Igreja de Boas Novas (Embaixada do Espírito), e
ocupando o cargo de profeta, eles impactaram milhões de vidas
em todo o mundo por meio de sua paixão por ganhar almas,
trazendo a revelação da graça das Boas Novas de Deus (Euaggelion).
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Quinta-Feira, Outubro 1

A vida de Deus
João 15: 5
Eu sou a videira, vós, os ramos.
Muitos do povo de Deus vivem abaixo de
seu pleno potencial em Cristo simplesmente porque eles não têm a compreensão
de quem eles são em Cristo. Quando você
foi nascido de novo, ou nascido do alto, a
vida que você recebeu de seus pais como
um bebê recém-nascido foi suplantado pelaprópria natureza e vida de Deus.
Irmãos e irmãs, Jesus não veio apenas para
poupá-lo das consequências do pecado,
mas para que você seja um participante de
Sua natureza divina. Ele veio para que possamos ter vida, e em nossaescritura para
hoje, ele nos diz algo tão profundo. Eu sou
a videira, vocês são os ramos, signiﬁcando
que a mesma vida na videira é o que está
sendo alimentado para os galhos. Aleluia!

Você tem o próprio DNA de Cristo, o que signiﬁca que o mundo deve responder
a você da mesma forma que responde ao Senhor. Você tem vida eterna agora.
Vocês são ﬁlhos de Deus agora. É uma realidade da hora presente. Segure esta
verdade. Jesus é a videira e vocês são os ramos.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Em Cristo posso todas as coisas. Como Ele é, assim eu sou. Eu não aceito
estar doente; a vida de Deus esta em mim. Aleluia!

ESTUDO APROFUNDADO
2 Pedro 1: 4
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Sexta-Feira, Outubro 2

Livre do Pecado
1 João 3: 9
Quem é nascido de Deus não comete
pecado, pois sua semente permanece
nEle; e ele não pode pecar, porque ele
foi nascido de Deus.
Para entender correctamente o versículo da
escritura acima, você terá que estudá-la no
contexto certo. O propósito deste verso está
no 6º verso do capítulo anterior, que diz:
“Ele quem diz que permanece nele, deve
ele mesmo também andar como Ele andou.
” (1João 2: 6 NKJV). Observe que não diz,
“Quem diz que está nele, anda assim como
Ele andou. ” Em vez disso, diz se você é um
cristão, você deve andar (viver) como cristão; ande como Ele (Jesus) caminhou.

Estas são todas as instruções e orientações
dadas a nós na Palavra de Deus. Vocês
foram chamados para mostrar justiça, para
andar em Sua retidão. A vida que temos em
Cristo não tem pecado. No entanto, em sua
caminhada de fé, é possível cometer erros. Então, a Bíblia diz: “o sangue de Jesus
Cristo, Seu Filho, nos puriﬁca de todo pecado ”(1 João 1: 7). Ele preparou para nós
limpeza automática.
Ele espera que você se entregue à Palavra, seja ensinado, guiado em retidão.
Através da Palavra, você descobrirá que está puriﬁcado de toda injustiça (João 15:
3) e tem a capacidade de viver sem pecado. Louve a Deus!

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Senhor, obrigado por Tua graça e o poder da Tua justiça trabalhando em
mim! Eu me entrego à Palavra, para ser ensinado, para ser guiado em
justiça. O pecado não tem domínio sobre mim. Eu tenho a justiça de Deus
em meu espírito, e é expresso em meus pensamentos, palavras e ações,
em Nome de Jesus.

ESTUDO APROFUNDADO
1 João 5: 18
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Sabado, Outubro 3

Cura para tudo
Isaías 33: 24
Nenhum morador de Jerusalem dira: estou doente; porque ao povo que habita
nela, perdoar-se-lhe-a a sua iniquidade.
Uma das coisas que o Senhor mostrou que
teríamos este ano é recorde quebrado, imunidade a doenças, e se você está doente no
corpo hoje, eu quero orar por você. Eu oro
para que a dor em seu corpo cessi. Eu oro
para você, em Nome de Jesus, que o milagre que você está esperando para o seu
trabalho, para suas ﬁnanças, por sua família
vai acontecer, que suas expectativas aconteceram. Eu oro para que você ﬁque bem e
são, no Nome de Jesus.

Eu repreendo a artrite, o câncer; eu mando as dores para partir, os furúnculos para
ir, em o Nome de Jesus Cristo. Seja curado
em seu coração, seja curado em seus olhos,
seja curado em seus ossos. Eu ordeno que seus pulmões sejam livres, seus rins
sejam curados, em Nome de Jesus, seu sangue para ser puriﬁcado pelo poder
do Espírito Santo. Receba cura em seu corpo agora mesmo no Nome de Jesus.
Receba cura agora. A força chegou a você agora.
Sim, você foi curado pelo poder do Espírito Santo. Levante-se dessa cama, no
Nome do Senhor Jesus. Levante-se e seja curado agora. Obrigado Deus por sua
cura. Agradeça Ele. Ele conseguiu! Ele conseguiu! Aleluia!

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Eu sou um recordista neste ano. Nenhuma doença se ligará ao meu corpo;
Estou andando em imunidade recorde, em Nome de Jesus!

ESTUDO APROFUNDADO
Tiago 5: 14
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Domingo, Outubro 4

Abençoado
Galatas 3: 14
Para que a bênção de Abraão chegasse
aos gentios, em Jesus Cristo, a ﬁm de
que recebessemos,Pela fé, o Espírito
prometido.
Se você nasceu de novo, então você é a
semente de Abraão pela fé. Agora quando
falamos sobre a bênção de Abraão, é mais
do que você semear sua semente e Deus
multiplicando-a de volta para você na forma
de uma colheita.
Sim, isso faz parte, mas não está em lugar
nenhum perto do pacote total. Prosperidade
é sua herança! Muitos dos ﬁlhos de Deus
nem arranharam a superfície para descobrir
o que pertence a eles, e, como resultado,
eles estão vivendo sem o que lhes pertence
por direito. A Bíblia diz que todas as coisas
são suas, o que signiﬁca tudo está ao seu
alcance; está dentro de você.

Deus deu a você riquezas, riquezas e sabedoria para multiplicá-las! Você é a
semente de Abraão; portanto, o mundo é seu! Você deita ouro como pó; sua
prosperidade é inﬁnita. Você anda em abundância, tendo mais do que suﬁciente
para você e para os outros. Aleluia! Glória a Deus! Você é abençoado em todas
as coisas. Amém.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
A prosperidade é minha em Nome de Jesus! O senhor é meu pastor; nada
me faltara. Eu sou a semente de Abraão; o mundo pertence a mim. Aleluia!

ESTUDO APROFUNDADO
Romanos 8: 27
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Segunda-Feira, Outubro 5

Todo o Poder

Mateus 28: 18
E Jesus veio e falou-lhes: dizendo, todo
o poder é dado a mim no céu e na terra..
Alguns cristãos vivem sob tormento e estão sujeitos aos elementos deste mundo
sem uma única pista que eles têm o poder de viver acima deles. Não é mesmo em
seu radar que eles não tem que aceitar isso,
que eles podem realmente viver livres de
opressão em qualquer área de suas vidas.
A palavra “poder” que Jesus usou é a Palavra grega Exousia, que signiﬁca autoridade,
jurisdição, inﬂuência delegada. Quando Ele
anunciou aos discípulos que toda exousia foi
dada a Ele no céu e na terra, Ele foi muito
bem informado que eles ganharam domínio
sobre demônios, doenças, e enfermidade,
que todo espírito e situação se curvaria diante deles.
No versículo seguinte, e quero dizer, se você pudesse ouvi-lo falar, Ele teria dito
no mesmo fôlego, o Senhor Jesus então ordenou a eles dizendo: “Vão, portanto”,
signiﬁcando equipado com esta nova informação, agora vá nessa autoridade.
Você e eu hoje temos a mesma autoridade. Você não tem que ser sujeito à
opressão e à doença. Você pode comandar a doença e a pobreza parair; você
pode dizer a essa dor de cabeça para parar e que o câncer murchar e morrer.
Irmãos e irmãs, Cristo vive em vocês, e Ele veio com toda a autoridade para você
operar. Aleluia!

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece! Em nome de Jesus, Eu
me recuso a ﬁcar doente; meu corpo é o templo do Espírito Santo. Vitória
pertence a mim, aleluia!

ESTUDO APROFUNDADO
Filipenses 4: 13
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Terça-Feira, Outubro 6

Vencedor de quebra de recorde

Filipenses 4: 13
Eu posso todas as coisas através de
Cristo que me fortalece. Quando você
nasceu de novo, você recebeu a vida e
a natureza de Deus. O Cristianismo não
é uma religião, mas a própria vida de
Deus na humanidade. Isso é exatamente
o que vai te dar uma quebra de récorde
vitoriosa. Você funciona como Ele; vocês
são participantes da natureza divina,
aleluia!.
Você foi libertado do poder das trevas e
trazido para o Reino de Deus, ﬁlho de Deus
(Colossenses
1:13). Você, portanto, não é mais sujeito aos
elementos deste mundo. Isso signiﬁca que
você deve se recusar a ser oprimido por enfermidades e duros elementos deste mundo que tornam a vida insuportável para o
homem comum.
Jesus é a videira e você é o ramo. Portanto, a vida de Cristo ﬂui através de você, e
você está reinando na vida porque é um participante de Sua natureza divina. Esse
mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morto está em você e está despertando,
revitalizando seu corpo. Você vai sair vitórioso sobre a doença, vitória sobre a
pobreza, vitória sobre a depressão, no Nome de Jesus!

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
O Senhor tornou minha vida fácil, gloriosa e emocionante. Eu vivo uma
vida em Cristo sem estresse. Estou no descanso de Deus; portanto, eu desfruto de uma vida de alegria e paz com prosperidade!

ESTUDO APROFUNDADO
Colossenses 1: 13
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Quarta-Feira, Outubro 7

Libertado pela verdade

João 8: 32
E conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Se você andar na ignorância
da verdade da Palavra de Deus, você
permanecerá em cativeiro e sofrer as
mesmas coisas que as pessoas do mundo sofrem. Em nossa escritura de hoje,
o Senhor Jesus nos diz que a verdade o
libertará.
Mas é apenas a verdade da Palavra de Deus
que você deve saber e ter uma revelação
disso para poder funcionar em Seu nome.
Isto signiﬁca que você tem a responsabilidade de investir tempo na Palavra de Deus.
A bíblia diz adquira sabedoria e com todo
o que obter, adquira compreensão. Levante-se em seu espírito e tome o domínio.
Domestique o mundo com suas conﬁssões
cheias de fé.
Você foi cruciﬁcado com Cristo, desde o rudimentos ou elementos deste mundo.
Recuse-se a sujeitar-se a eles. Nenhum sistema ou política pode funcionar contra
você; você é maior do que todos eles. Portanto, suba acima deles. Você funciona
com um conjunto diferente de regras. Entra na Palavra e anda na luz da verdade.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Eu ando nas bênçãos de Deus. A minha vida não conhece tristeza. Eu estou
em movimento para cima e para frente apenas, no Nome de Jesus. Meu
caminho é o caminho dos justos; portanto, ela brilha cada vez mais forte
até o perfeito dia, em nome de Jesus.

ESTUDO APROFUNDADO
Romanos 1: 16
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Quinta-Feira, Outubro 8

Igreja Triunfante

2 Corintios 2: 14
Agora, graças a Deus, que sempre nos
faz triunfar em Cristo, e faz com que
manifestar o sabor de seu conhecimento
por nós em todos os lugares.
Em nossa escritura de hoje, o apóstolo Paulo nos mostra que Deus sempre nos conduz
em caminho triunfante em Jesus Cristo. Fomos chamados para uma vida de sucesso,
alegria, saúde, justiça, e possibilidades ilimitadas. Aleluia! Aquele que nasceu de novo
reina o Satanás e as negatividades da vida.
Alguém pode dizer: “Mas minhas experiências não estão de acordo com a vida triunfante. Em vez disso, é exatamente o oposto.
” A primeira coisa que você precisa é aceitar que a vida triunfante é o direito de cada
crente. No entanto, é preciso compreender
o caminho da fé para viver esta vida transcendente.
Deus é um “Deus de fé”. Ele opera pela fé, e como sua descendência, temos de
fazer o mesmo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar Deus (Hebreus 11: 6).
Caminhamos pela fé e não pela visão ou percepção sensorial (2 Coríntios 5: 7). Fé
é viver na Palavra e pela Palavra. É vontade de Deus e desejo que você viva com
alegria, reinando e ganhando todos os dias em vida através da Palavra.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Minha habilidade é de Deus. Estou batendo recordes em ﬁnanças e em
minha carreira. Eu nasci para a grandeza e vou me destacar em tudo o
que ﬁzer.

ESTUDO APROFUNDADO
Gênesis 22: 18
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Sexta-Feira, Outubro 9

Não Desista!

Romanos 4: 18
Quem contra a esperança acreditou na
esperança, que ele podsse se tornar o pai
de muitas nações; de acordo com aquilo
que foi falado, assim será a tua semente.
A história de Abraão e sua esposa Sara é
um exemplo perfeito de que não há coisas
como “tarde demais” com Deus. Nossa escritura de hoje diz, contra a esperanca natural, Abraão acreditava na esperança de que
Ele poderia vir a ser o pai de muitas nações,
de acordo com a Palavra de Deus. Ele tinha
cerca de cem anos, enquanto Sara tinha noventa anos (Gênesis 17:17). No entanto, Deus
disse a Ele que ele iria ter um ﬁlho com a
Sara. Abraão acreditou, e no tempondeterminado, Sara deu à luz a Isaque.
Algumas pessoas costumam perder a esperança, imaginando por que eles não conseguiram o trabalho, os contratos, promoção,
ou dinheiro para o qual eles oraram e jejuaram. Não faz diferença o quão desesperador você pode pensar que sua situação é. Não existe “tarde demais” para
Deus.
Simplesmente conﬁe Nele, pois Ele é o Deus que dá vida aos mortos e chama
coisas que não existem como se já existissem. Ele vive na eternidade onde não há
passado ou futuro. Com Ele, tudo está no AGORA, e Ele prova ser Mestre sobre
todas as circunstâncias, não importa o quão tarde, mortos, ou impossíveis eles
podem parecer aos olhos dos homens.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Hoje nada será impossível, pois em todas essas coisas, sou mais do que um vencedor. Aleluia!

ESTUDO APROFUNDADO
Gênesis 17: 17
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Sabado, Outubro 10

Mais do que vencedor

Romanos 8: 37
Agora, em todas as coisas somos mais
do que vencedores através dEle que nos
amou.
Seu caminho para o sucesso pode ter
provações e desaﬁos, da inﬂação para recessão econômica, problemas de saúde, desemprego, etc. No entanto, a boa novidade
é que não importa os desaﬁos que você enfrenta ou a situação em seu país. A Palavra
diz, em todas estas coisas, somos mais do
que vencedores por meio de Cristo.
Agora, se isso signiﬁcava que não importa
o que você tem enfrentado neste mundo
que você conquistaria, isso teria sido maravilhoso. Mas isso signiﬁca muito mais do que
isso. Isso signiﬁca você passou da conquista porque você conquistou há muito tempo – em Cristo! Você agora está vivendo na
vitória de Cristo! Isso signiﬁca que não há
nada para lutar ou tentar superar porque você já venceu.
Não permitas que as circunstâncias da vida ou a situação econômica do seu país
façam de você uma vítima. Você nasceu para uma vida vitoriosa quando você
nasceu de novo. Portanto, diga como o apóstolo Paulo: “Nenhuma destas coisas
me atingem ... ”(Atos 20:24).

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Agradeço ao meu Deus que sempre me faz triunfar, pois maior é aquele
queestá em mim do que aquele que está no mundo.

ESTUDO APROFUNDADO
Romanos 5: 5
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Domingo, Outubro 11

Em nome de Jesus

Filipenses 2: 10
Que pelo nome de Jesus, todo o joelho
Se dobrara, das coisas no céu, e na terra,
e de baixo da terra;
Temos a maior arma em terra à nossa disposição. O senhor nos deu poder de advogado para usar o seu nome nos assuntos da
vida. Todo crente pode usar esse nome para
trazer de volta a linha qualquer situação que
seja contrária a Sua Palavra em nossas vidas.
O nome de Jesus é tão poderoso quanto a
pessoa de Jesus.
Quando você ora em nome de Jesus, é
como se o próprio Jesus estivesse de pé e as
palavras que você está falando estão vindo
fora de sua boca. Eles estão carregando a
mesma autoridade como se o próprio Jesus
tinha acabado de dizer isso. Você pode se
imaginar ordenando que o câncer vá pelo
nome de Jesus, falando paz a esta tempestade em seu casamento com esse nome precioso?
Nossa escritura de hoje diz que em nome de Jesus todo joelho se dobra. Isso
signiﬁca que nada pode se opor a você quando você anda com aquele nome.
Você tem o poder de causar mudanças em sua vida hoje, tome autoridade sobre
todas as situações no Nome de Jesus, e vê tudo entrando na linha.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Hoje eu cuido das minhas ﬁnanças em Nome de Jesus. Eu repreendo toda
a forma de doença para deixar meu corpo. Eu declaro paz em todas as
Tempestades em minha vida.

ESTUDO APROFUNDADO
Marcos 16: 17
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Segunda-Feira, Outubro 12

Poder em suas palavras

Proverbio 6: 2
Estas enredado com o que dizem os teus
labios, estas preso com as palavras da
tua boca.
Se sua conﬁssão estiver errada, então as
coisas vão dar errado. Nossas conﬁssões nos
governam. Lembre-se disso. Observe em
nossa escritura para hoje a Bíblia não disse
que você é enredado por seus inimigos ou
pela maldade do lado de fora. Ele disse que
você está preso pelas palavras de sua boca.
Mantenha a palavra de fé em sua boca sempre. Hebreus 13: 5-6 diz: “... porque Ele disse:
Eu nunca te deixarei, nem te abandonarei.
Para que possamos ousadamente dizer ...
”Continue declarando o que a Palavra diz
sobre você. Ele é o seu refúgio e sua força.
Caminhe pela vida com conﬁança e recuse-se a temer!
Não importa o que você esta enfrentando, ou quem decide conspirar contra
você, saiba que você está divinamente protegido! Maior é aquele que está em
você do que aquele que está no mundo.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, e não apenas tenho estar de
acordo com Deus, mas também tenho a capacidade de saber e fazer o que
é certo. Portanto, eu reino na vida e sobre as circunstâncias. Eu sou um
sucesso! Eu estou mudando vidas em todos os lugares enquanto revelo a
justiça de Deus através das boas novas!

ESTUDO APROFUNDADO
1 João 4: 4
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Ganhador de almas

Terça-Feira, Outubro 13

Romanos 1: 16
Pois não me envergonho do evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aqule que crê, primeiro
do Judeu e também do grego..
Como ﬁlho de Deus, você deve ser apaixonado por ganhar almas. Deve queimar seu
coração para levar o Evangelho ao perdido.
Você é o guardião do Evangelho. É, portanto, sua responsabilidade divina para publicá-lo em todo o mundo.
Quando você entende que Jesus é o único
caminho, você vai defender o Evangelho. Alimente sua paixão pelo Evangelho. Continue
pregando e conversando com os outros sobre as Boas Novas da graça de Deus. Discuta o Evangelho continuamente com aqueles
que também estão ﬁrmados em seus espíritos pelo Evangelho, e interceda em oração
pelos perdidos que ainda não ouviram a Palavra da salvação.
Você tem a responsabilidade hoje de compartilhar as Boas Novas, não apenas
por meio de suas palavras, mas pela maneira como você se comporta. Paulo
disse: Deus me chamou para revelar Seu Filho em mim. Em outras palavras,
quando Ele fazia negócios, ou fosse jogar golfe, em todas essas coisas, Cristo era
revelado Nele. Esse é o chamado de cada cristão, não apenas pastores e professores. É hora de você atender o chamado.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Eu sou uma cidade em uma colina que não pode ser escondida. O Senhor
me fez um sinal e uma maravilha para esta geração, e estou ganhando
almas para o reino de Deus que é revelado em mim. Aleluia!

UM ESTUDO MAIS APROFUNDADO
Gálatas 1: 16
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Quarta-Feira, Outubro 14

Ele faz tudo novo

2 Corintios 5: 17
Se alguém está em Cristo, nova Criatura é todas as coisas já passaram, eis que
tudo se fez novo.
Quando o homem restaura algo que estava
quebrado, geralmente não volta ao seu estado anterior. Mas quando Jesus faz isso, todas as coisas se tornam novas! Aquele que
fez os céus e a terra é mais do que capaz
de torná-la melhor do que antes! Essa é a
verdade o apóstolo Paulo estava se comunicando para nós pelo Espírito de Deus em
nossa escritura de hoje.
Qualquer produto eletrônico que você compra geralmente vem com um livrete de instruções que diz: “Envie apenas para pessoas
autorizadas revendedores para manutenção
e reparos. ”Da mesma forma, quando algo
em seu corpo ou a vida quebra, você volta
para Jesus, seu Criador e salvdor. Você vai
para Ele porque a Palavra de Deus nos diz
que “Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada foi feito do que foi
feito. ”
Não importa o que deu errado em sua vida. Tudo que você tem a fazer é colocar
a sua conﬁança naquele que é capaz de fazer mais, abundantemente acima de
tudo, o que poderíamos pensar ou imaginar. Ele faz um caminho onde parece
não haver jeito; Ele faz rios nos desertos. Nós servimos a um Deus do impossível.
Não desista, porque Ele faz novas todas as coisas.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Eu não posso errar nesta vida. Tenho um Estrategista Extraordinário comigo; Eu nunca poderei ser prejudicado. Estou vencendo hoje em Nome de
Jesus.

ESTUDO APROFUNDADO
João 1: 3
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Quinta-Feira, Outubro 15

Viver acima das circunstâncias

Proverbios 12: 28
Na vereda da justiça, está a vida, e no
Caminho da sua carreira não há morte.
Irmãos e irmãs, Deus não quer que você se
preocupe com o que quer que aconteça no
mundo. Você não precisa ser afetado por
tudo o que está causando medo no mundo
porque você é a justiça de Deus em Cristo.
Assim como nossa escritura de hoje diz: “No
caminho da justiça é a vida, e em seu caminho não há morte. ”
Os patriarcas do Antigo Testamento não
sofreram durante a fome que ocorreu em
suas vidas. Abraão permaneceu muito rico
em gado, prata, e ouro. Isaque colheu cem
vezes maisna terra que semeou. Jose, e sua
família inteira, foram ricamente abençoados
no Egito. Eles não foram apenas poupados
de sofrimento - eles prosperaram muito!
Portanto, mesmo que sua nação ou o mundo entra em recessão, você não precisa sofrer. Contanto que você mantenha seus
olhos em Jesus, e na sua Justiça, você será um quebrador de recordes neste ano!

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Senhor, obrigado por me conceder a sabedoria, poder e capacidade de
fazer riqueza. Você divinamente me capacitou a andar em prosperidade,
grandeza, saúde, sucesso e vitória para sempre, em Nome de Jesus.

ESTUDO APROFUNDADO

2 Coríntios 5: 21, Gênesis 26: 1-14
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Sexta-Feira, Outubro 16

Nascido da Palavra

1 Pedro 1: 23
Pois foste regenerados não de Semente
corruptivel, mas de incorruptivel, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é
permanente.
O corpo do homem foi feito da poeira do
solo; então, o homem tem que se alimentar de cultivos do solo para sobreviver. O
homem, porém, é um espírito, e o espírito
do homem veio do Espírito de Deus e foi criado com a Palavra de Deus. Portanto, você
deve alimentar continuamente na Palavra de
Deus para viver verdadeiramente.
O Senhor Jesus disse em Lucas 4: 4, “... esta
escrito: Esse homem não viverá so do pão,
mas de toda a palavra de Deus. ” Atos 20:32
diz: “E agora, irmãos, eu recomendo você a
Deus e à palavra de sua graça, que é capaz
de te ediﬁcar, e para lhe dar uma herança
entre todos aqueles que são santiﬁcados. ”
Através da Palavra, você condiciona sua vida para a vitória todos os dias, tal que
não importa as circunstâncias, você está sempre triunfante. Em Isaías 55:11, o
Senhor diz: “Assim será a palavra que sair da minha boca: não voltará para mim
vazia, mas fará o que me apraz, e ele prosperará naquilo para que o enviei. ”
Acustume e da regras a sua vida com a Palavra e continue crescendo de glória
em glória.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Eu sou a expressão do Cristo invisível, o brilho de Sua glória. Como Ele
é, eu também sou neste mundo, e conforme eu cultivo e regulo minha
mente com a Palavra, sou transformado. Eu experimento uma glória cada
vez maior. Aleluia!

ESTUDO APROFUNDADO
Atos 20: 32
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Sunday, November 31

All things are possible

Judges 15:15
And he found a new jawbone of an ass,
and put forth his hand, and took it, and
slew a thousand men therewith.
Samson was mightily used of God until he fell for Delilah and gave up the
secret of his power. Even after this the
Lord gave him the strength to overcome his enemies.
The only thing that Samson could get
his hands on was the jawbone of an ass
and with it he slew a thousand men. It
doesn’t matter where you are in life or
what mistakes you have made.
God is able to use whatever is in your
hands to give you victory over the enemy. Samson killed more philistines on
that day than what he had done all his
life. God will deliver your greatest victory against all odds today!

PROPHETIC DECLARATION
I am not yet ﬁnished God still have business to do with me. I am coming
out with more and more testimonies from my dead situation.

FURTHER STUDY
Mark 11:2
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Sabado, Outubro 17

Não teimas

Mateus 6: 34
Portanto, não vos inquieteis com o dia
de amanhã, pois o amanhã tera o seu
proprio cuidado; basta ao dia o seu proprio mal.
Não é incrível que hoje seja o amanhã que
você estava temendo ontem, no entanto
você ainda está aqui e vivo? Deus não quer
que você se preocupe com o amanhã. Ele
quer que você saiba disso Ele te dá toda a
ajuda que você precisa para hoje, e quando
amanhã chegar, então terá nova ajuda dEle.
Este é o princípio de Deus, mesmo no Antigo Testamento. Quando os ﬁlhos de Israel
estavam no deserto, Deus deu-lhes maná
fresco do céu todas as manhãs (ver Êxodo
16: 13–16, 31). Eles não precisavam se preocupar com amanhã porque quando chegasse
o amanhã, lá era maná fresco novamente.
Ele era provisão deles todos os dias.
Hoje, o maná de Deus é a graça que Ele lhe dá todos os dias. Se você esta
preocupado com uma situação amanhã, saiba que haverá graça suﬁciente para
essa situação quando ela vier. Deus quer que você simplesmente descanse em
Sua capacidade de curar, libertar, proteger e prover para você todos os dias. Em
vez de se preocupar, coloque sua mente na Palavra de Deus, pois a Bíblia diz, Ele
o mantém em perfeita paz, cuja mente está ﬁrme nEle.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
A alegria do Senhor é a minha força, e o Espírito de Deus me enche de
coragem e do sobrenatural para ser uma bênção para o meu mundo. Recuso-me a me preocupar em nome de Jesus!

ESTUDO APROFUNDADO
1 João 4: 4
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Domingo, Outubro 18

Minha habilidade é de Deus

2 Coríntios 3: 5
Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se
partisse de nós; pelo contrario, a nossa
suﬁciência vem de Deus.
Poucos cristãos parecem estar conscientes do fato de que Deus vive neles. Eles
não poderiam ser e falar do jeito que eles
falam. Quando surge uma necessidade em
sua vida, muitos são rápidos em dizer: “Não,
eu não posso fazer aquilo.” Por quê? Porque
eles estão conﬁando em si mesmos, ou na
carne, para colocá-los em cima. Eles sabem
que não têm a capacidade em si mesmos
de fazê-lo.
Mas quando você está consciente de que
Deus está em você, então você sabe que a
habilidade dele é sua habilidade. Você não
está mais limitado por sua própria compreensão humana e força. É por isso que
Paulo disse, Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Não importa o que você esta enfrentando hoje, e você pode estar enfrentando aparentementeobstáculos impossíveis em sua vida, você pode declarar com
ousadia: “minha capacidade é de Deus; maior é o que esta em mim. ” Isso é fé
declarada. E assim, coloque o Maior para trabalhar por você!

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
O Espírito de Deus vive em mim. Minha habilidade é de Deus, e posso
fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Nada deve ser
impossível para mim hoje!!

ESTUDO APROFUNDADO
Filipenses 4: 13
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Segunda-Feira, Outubro 19

Graça maravilhosa!

Salmos 8: 4
Que é o homem, que dele te lembres? e
o ﬁlho do homem que o visites?
Cada vez que penso e medito na Palavra
de Deus e contemplo a grandeza do Senhor, ﬁco maravilhado em perceber que Ele
realmente colocou no coração do homem,
sua própria criatura, para amá-lo. É um milagre incrível. Eu não sei se você já pensou
sobre o fato que Ele te fez. Sua grandeza é
indescritivel.
É muita humildade e confunde a mente pensar que Ele colocou em nossos corações a
vontade de segui-Lo e ame-Lo. Pensar que
Ele tornou possível para nós conhece-Lo, e
querer saber mais sobre Ele, como parte de
Seu trabalho em nós, tal realidade é incrível.
O melhor de tudo é que Ele agora se tornou
Seu parceiro na conquista dos perdidos. Ele
poderia fazer com que eles o conhececem sem envolver você, porque Ele é Deus.
Ele é todo-poderoso e pode fazer todas as coisas. No entanto, Ele escolheu nos
tornar parte do Seu negócio de trazer outros à salvação. Que milagre! o que é
uma honra!

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Obrigado, Senhor, por sua misericórdia e graça. O Espírito Santo me infunde com ousadia e coragem para pregar o Evangelho, e faço isso com
alegria, como uma testemunha eﬁcaz de Jesus Cristo.

ESTUDO APROFUNDADO
Marcos 16:15; Act 20: 20-27
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Terça-Feira, Outubro 20

Que eu possa conhece-Lo

Filipenses 3:10
Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com el na sua
morte..
As pessoas hoje correm atrás de duas coisas:
sinais milagrosos, maravilhas e conhecimento.Não era diferente nos tempos da bíblia. O
apóstolo Paulo reconheceu que “Os judeus
pedem um sinal e os gregos procuram após
a sabedoria ”(1 Coríntios 1:22).
Então, quando Paulo pregou Cristo cruciﬁcado, como a solução de Deus para eles, a
mensagem foi “para os judeus uma pedra
de tropeço e uma loucura paara os gregos
” (1 Coríntios 1:23). Eles não entenderam
como obter uma revelação de Jesus e sua
ressurreição poderia dar-lhes os milagres
que eles precisavam ou a sabedoria que eles
queriam.
Irmãos e irmãs, vocês não precisam correr atrás de milagres ou sabedoria hoje.
Tudo que você precisa é conhecer Aquele que foi feito para nós sabedoria,
Aquele que é a ressurreição e a vida. Acredite em mim, milagres virão ate vocês;
você não terá que persegui-los. Quanto mais você o conhece, mais de Sua sabedoria e poder é manifestado em sua vida.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele é minha sabedoria e
minha justiça, aleluia!

ESTUDO APROFUNDADO
1 Coríntios 1: 22-23
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Quarta-Feira, Outubro 21

Você sabe tudo sobre mim

Isaías 43:1
Mas agora, assim diz o Senhor, que te
criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel:
“Não temas, porque eu te remi; Chamei
te pelo seu nome; você és meu.”
Deus está tão obcecado por você a ponto
de que até mesmo os cabelos da sua cabeça
são numeradas. Cada um de seus cabelos
são codiﬁcados. Quero dizer, ele sabe quando o número de código BQ233L cai. O criador do céu e da terra, o único quem colocou as estrelas no céu e sustenta o universo
por sua palavra, que mesmo sendo Deus te
conhece muito bem!
Ele não só sabe o seu nome, mas Ele também sabe tudo sobre você. Não há situação
em sua vida que lhe passa despercebido. Ele
não ignora seus problemas, mas Ele está lá e
quer mudar a sua situação. Esteja certo hoje
de que o mesmo Deus que o criou não se
esqueceu de você, Ele te conhece pelo seu nome, Ele tem o seu nome gravado
na palma da sua mão. Deus não se esqueceu de você. Ele te ama!

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
O Senhor está sempre comigo. Eu nunca poderei estar sozinho, hoje eu escolhi lançar todos os meus fardos sobre Ele, pois Ele cuida de mim. Aleluia!

ESTUDO APROFUNDADO
Lucas 12: 7
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Quinta-Feira, Outubro 22

Paz como nenhuma
outra
Isaías 26: 3
Tu Senhor conservaras em perfeita paz
aquele cujo o propósito é ﬁrme; porque
ele conﬁa em ti. Jesus usou a coroa de
espinhos em sua cabeça para que você
possa ter uma mente sã e livre do medo,
culpa, depressão, ansiedades e estresse.
É por isso que a Bíblia diz que Ele mantém
eles em perfeita paz cujas as mentes estão
mantidas nEle. Enquanto você medita nas
Boas Novas de hoje, aquela perfeita paz
guardará seu coração e mente por meio de
Cristo Jesus. Jesus morreu literalmente de
um coração partido para que seu coração
possa ser preenchido com alegria.

A escritura nos diz que Ele não nos deu um
espírito de medo, mas de poder e de amor
e de uma mente sã. Recuse-se a ter medo.
Não é de Deus. Não deixe o inimigo se ﬁrmar em sua vida por meio do medo. Em vez disso, ﬁque em pé em seu terreno.
Os justos são tão ousados como um leão, e quando você se apega a Palavra, a
sua paz que ultrapassa todo o entendimento guardará o teu coração e mente.
Aleluia!

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
A alegria do Senhor é minha força e Sua paz está protegendo minha mente. Eu não tenho nada a temer porque sei que Ele está comigo.

ESTUDO APROFUNDADO
2 Timóteo 1: 7
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Sexta-Feira, Outubro 23

Cura para tudo

Lucas 5:17
Ora, aconteceu que num daqueles dias,
estava Ele ensinando, e achavam-se ali
assentados fariseus e mestres da Lei,
vindos de todas as aldeias da Galiléia,
Judéia e Jerusalém. E o poder de Deus
estava com ele para curar.
A unção de Deus está presente para cura-lo agora mesmo no Nome de Jesus! Eu
repreendo todo o espírito de enfermidade
que tem aﬂigido o seu corpo para deixar
o seu corpo no poderoso Nome de Jesus!
Deus te quer bem. Ele quer você inteiro. A
vontade dEle é que você seja curado!
Na verdade, o plano dEle para com você
é que você atinja um nível onde você não
precisa mais sercurado, mas caminhe em
saúde divina. Quando você nasceu de novo,
o Espírito Santo passou a residir em você,
e como nossa escritura de hoje diz: Ele vai
viviﬁcar, rejuvenescer seu corpo mortal. Aleluia!
Leia cada milagre e cura que Jesus fez nos Evangelhos e veja como Jesus é o
Senhor que te cura. Ouça Suas palavras graciosas: “Estou disposto. Seja curado
”, e saiba que eles são tanto para você hoje quanto eram para o leproso! Receba
sua cura agora mesmo no poderoso Nome de Jesus!

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
O Senhor tomou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Eu ando
com a saúde divina. A cura pertence a mim em Nome de Jesus.

ESTUDO APROFUNDADO
Isaías 53: 5
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Sabado, Outubro 24

Ore sempre

1 Coríntios 14:14
Porque se eu orar em outra língua, meu
espírito ora de facto, mas a minha mente ﬁca infrutífera.
Focando sua mente, emoções e todas as
faculdades sobre o que você está orando,
é muito importante orar em Espírito, é uma
grande vantagem no que diz respeito.
Quando você ora no Espírito, seu espírito
ora; sua mente é infrutífera. Portanto, é importante que você se entregue no Espírito,
dando a Ele sua mente – dando atenção a
Ele enquanto você ora. Desta forma, você
estará em sincronia com ele. Suas visões,
sugestões, ideias e pensamentos ﬁcarám
claras para você. Orando no Espírito deixa
você sincronizado com a vontade de Deus,
Seu propósito e tempo.
Sua mente é uma ferramenta. Você tem que
disciplinar sua mente para pensar na direção de suas orações, e se ele divagar,
mudá-lo de volta para aquele sujeito de oração. Se ele vaguear novamente, traga-o de volta até sua mente para poderes captar a mensagem. A oração prende
sua mente. Canalize seus pensamentos e emoções na direção do Espírito, e você
receberá as ministrações do Espírito Santo.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Enquanto oro hoje, minha mente e espírito estão alertas e em sintonia
com a vontade de Deus. Minha oração é eﬁcaz e está causando mudanças
ao meu redor no Nome de Jesus!

ESTUDO APROFUNDADO
Tiago 5: 16
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Domingo, Outubro 25

Provisão sobrenatural

Atos 20:35
Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os
necessitados e recordar as palavras do
Proprio Senhor Jesus: Mais bem-aventurado é dar que receber.
Agora eu sei que você leu esta escritura
antes, mas há algo que preciso que veja
aqui. Se eu chamasse você para o meu escritório e te presenteasse com algo que você
desesperadamente necessita, isso seria uma
benção, certo? Quero dizer, seu coração iria
alegrar-se; você se sentiria abençoado. Mas
se eu perguntar se você gostou de experimentar uma dimensão ainda mais elevada
de bênção, estou muito conﬁante que você
estaria pronto para isto. Muitas pessoas
nunca chegam a este nível simplesmente
por causa do que nossa escritura de hoje
diz: é mais abençoado dar do que receber.
Isso signiﬁca passar por esse nível, vocês
não estão esperando receber de alguém, mas agora você é o alguém dando
ao Senhor. No entanto, muito poucas pessoas oram para que Deus lhes dê algo
que eles podem devolver a Ele para que possam entrar neste nível de benção,
não! Eles querem algo que eles possam consumir agora. Como resultado, muitos
nunca experimentarão o nível de bênção que está além regozijando-se com o
que outro homem pode fazer por você.
Nesse nível que estamos falando, Paulo diz, “todas as coisas são suas” (1Coríntios
3:21). Você não tem mais necessidades. Você está apenas consciente do fornecimento. Aleluia! Você pode mudar sua vida hoje: torne-se um doador. Lembre-se
de que Deus recompensa a fé e você nunca pode superá-Lo. Saia e prospere
hoje!

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Prosperidade é minha herança em Nome de Jesus! Eu recebi a graça para
adquirir riqueza, e nenhum demônio na terra ou no inferno poderá me
impedir. Nunca mais serei pobre em toda a minha vida!

ESTUDO APROFUNDADO 2 Coríntios 8: 9

30

Segunda-Feira, Outubro 26

Alegra-te no Senhor

Filipenses 4: 4
Alegrei-vos sempre no Senhor, outra vez
digo, alegrai-vos.
O apóstolo Paulo era especialista em regozijo no meio da perseguição. Satanás estava
constantemente criando problemas para
ele. Mas você sabe o que Ele disse sobre
toda essa perseguição? Ele disse que nem
valia a pena considerar, comparando com a
glória que estava prestes a ser revelada.
Se Paulo pudesse se alegrar no meio de
espancamentos, apedrejamento, naufrágios, prisão, e quase todos os outros tipos
de perseguição, você pode fazer o mesmo.
Apenas faça o que ele fez. Nunca permita
que o Inimigo roube a sua alegria.
Mesmo quando eles estavam algemados na
prisão, Paulo e Silas tomaram a decisão de
se alegrar. O poder de Deus caiu naquele
lugar, e as correntes não tinham escolha senão liberta-los. Você pode liberar
o mesmo poder em sua vida hoje quando você escolher se alegrar. Portanto,
alegrem-se, e novamente eu digo alegrem-se!

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
A alegria do Senhor é a minha força. Posso superar todas as situações da
vida. Sou mais do que um conquistador em Nome de Jesus!

ESTUDO APROFUNDADO
Neemias 8: 10
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Terça-Feira, Outubro 27

Poder sobre o inimigo

2 Tessalonicenses 2: 7-8
Com efeito, o mistério da iniqüidade já
opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém; Então,
será, de fato, revelado o iníquo, a quem
o Senhor Jesus matará com o sopro de
sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda.
Em nossa escritura de abertura, o apóstolo
Paulo fala sobre a segunda vinda de Cristo e
nos mostra que somos o restringindo a força
contra o mal em nossos dias. A única razão
pela qual Satanás não liderou o mundo para
a aniquilação total do homem é porque há
resistência apresentada pelo corpo de Cristo, a Igreja (1 Coríntios 12:27).
Nossa presença na terra o preserva e proíbe
Satanás de desencadear o terror sobre ela.
Entenda que você é a razão pela qual há
um controle sobre as obras das trevas neste
mundo, de modo que as vidas dos homens são preservadas e inﬂuenciadas pelo
Evangelho.
É por isso que você não deve encarar a oração levianamente, especialmente
orando no Espírito Santo. Dissipa as obras das trevas e põe para afastar o diabo e
seus cooperadores. Enquanto você fala em outras línguas, Satanás e seus demônios ﬁcam perplexos e frustrados, e suas más obras derrotadas!

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Estou exercendo minha autoridade em Cristo. Eu tomo meu lugar de
domínio, fazendo com que as coisas aconteçam dentro do âmbito do
poder que me foi dado por Jesus Cristo. Estou ativando e caminhando na
consciência da presença divina.

ESTUDO APROFUNDADO
Hebreus 11: 32
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Quarta-Feira, Outubro 28

Primeiras coisas primeiro

Mateus 6:33
Busca, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça; e todos essas coisas
vos serão acrescentadas.
Rapaz, eu amo a Palavra! Você percebe que
embora sejamos crentes e estão destinados
ao céu, por agora, enquanto nós estamos
aqui na terra, ainda precisamos viver uma
boa vida e aproveitar todas as coisas materiais que vêm com isso?
A boa notícia é que Deus já criou um
caminho para você ter todas as coisas em
abundância. Observe nossa escritura de
hoje que diz, busque primeiro o Reino de
Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Isso signiﬁca o momento em que o Reino de
Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, a
prosperidade
torna-se fácil. Agora é Deus que começa a trabalhar e a colocar ﬁnanças em suas
mãos, colocando você no lugar certo na hora certa e dando-lhe as boas graças
das autoridades. Aproveite os recursos do Céu hoje, colocando o Reino de Deus
em primeiro em tudo o que você faz, e observe como Deus o leva de glória em
glória.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Prosperidade é minha herança em Nome de Jesus. Eu não vou ter carência,
porque o ceu me abençoa. Aleluia!

ESTUDO APROFUNDADO
Deuteronômio 8:18
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Quinta-Feira, Outubro 29

Coração do Pai

Lucas 11:13
Ora se vós que sois maus, sabeis dar boas
dadivas aos vossos seus ﬁlhos,quanto
mais o Pai celestial dará o Espírito Santo
àqueles que lho pedirem?
Conforme você passa o dia hoje, saiba que
seu Pai Celestial esta mais do que dispostos
a fornecer o melhor para você. Ele nos deu
o presente mais precioso que o céu tinha a
oferecer, o Senhor Jesus
Cristo. Acredite em mim, ele não está resistindo em você.
Deus quer cuidar de cada área de sua vida,
até o menor detalhe. Ele te ama tanto que
sabe o número de ﬁos de cabelo que você
tem em sua cabeça. E se o seu amoroso
Pai celestial conhece e está interessado no
pequeno detalhes da sua vida, então você
não tem que superar qualquer problema
sozinho.
Você pode lançar todas as suas preocupações sobre Ele hoje. Não há nada que
você deve enfrentar sozinho. Permita que Ele hoje responda a sua necessidade e
desfrute da paz em todas as situações.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Lanço todas as minhas preocupações ao Senhor. Todas as minhas necessidades são atendidas no Nome de Jesus!

ESTUDO APROFUNDADO
Salmo 37: 25
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Sexta-Feira, Outubro 30

Amor infalível

Hebreus 13: 5
“... Eu nunca te deixarei ou desampararei….” Que promessa temos em Cristo!
Nós podemos saber com certeza de que
Ele está sempre aí, uma ajuda bem presente na hora da necessidade. O banco
pode te decepcionar, um médico pode
falhar, mas Jesus nunca irá te deixar nem
te desamparar.
Veja, o amor do Senhor por você é incondicional. Isso signiﬁca que Ele ama você hoje
da mesma forma que fez ontem quando
você estava no altar dando sua vida para
Ele. Não havia nada que você podesse fazer
para saciar Seu amor por você. É por isso
que David pode corajosamente declarar, “o
senhor é meu pastor; nada me faltara.”
Não importa em que situação você se encontra hoje. Se Deus está do seu lado, você
está do lado do vencedor. Você nunca está
sozinho. Isso não signiﬁca que você nunca enfrentará desaﬁos, mas que Ele estará com você na angústia, e a vitória é certa. Não há nada que o mundo possa
jogar em você que você não possa superar.
DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Nunca estou sozinho, pois o Senhor está sempre comigo. Eu tenho a força para
superar todas as situações, pois maior é o que esta em mim do que o que estão
contra mim, em Nome de Jesus.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Nunca estou sozinho, pois o Senhor está sempre comigo. Eu tenho a força
para superar todas as situações, pois maior é o que esta em mim do que o
que estão contra mim, em Nome de Jesus.

ESTUDO APROFUNDADO

Salmo 91:15; Deuteronômio 31: 6
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Sabado, Outubro 31

Poder do Espirito Santo

Zacarias 4: 6
... não por força, nem por violência,
mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos
Exércitos. Nós podemos tentar fazer
façanhas poderosas por meio de nosso
próprio esforço humano, nós sempre lutamos. Este nunca foi o plano de Deus.
Ele nos deu Seu Espírito, Ele é o ser mais
poderoso do universo.
Podemos fazer façanhas poderosas quando
aproveitamos o poder de Deus no interior
de nós. A Bíblia nos diz que se o Espírito
daquele que ressuscitou Cristo dos mortos mora em você, Aquele que ressuscitou
a Cristo dos mortos também deve viviﬁcar
o seu corpos mortal pelo Seu Espírito que
habita em você. Tudo que você precisa para
caminhar vitoriosamente é o Espírito Santo.
Ele é o autor de tudo o que é bom em sua
vida, e Ele nunca retém nada de você. Seu
desejo é para você a ceder e atingir seu maior potencial. Reconheça-o em todos
os seus caminhos, e deixe Ele ser aquele que te conduz em tudo o que você faz
hoje.

DECLARAÇÃO PROFÉTICA
Sou um ﬁlho de Deus, cheio do Espírito Santo e poder. Eu posso fazer tudo
por Cristo que me fortalece, no poderoso Nome de Jesus!

ESTUDO APROFUNDADO
Romanos 8: 11
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