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Há um sopro de Deus sobre nosso pais, somos como um barco a velas,
prontos para aproveitar esse vento, porém pode existir uma âncora que nos
impede de prosseguir. A Igreja existe para desancorar as pessoas.

Há um sopro de Deus sobre nosso pais, somos como um barco a velas,
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impede de prosseguir. A Igreja existe para desancorar as pessoas.

Dízimos e Ofertas: Genesis 22:1-8
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12/01/2019 – Sábado, início dos 21 dias de jejum e oração.
Consagração todos os dias das 22h as 23h.
01/02 – Sexta 22 horas - Grande Vigília de Entrega dos 21 dias.
02/02 – Sábado 20 horas – Cine Alffa.
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Você pode contar quais cicatrizes físicas mais marcaram sua
vida? Se possível , e não for constrangedor mostre uma, e fale o
porquê.
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Feridas que se tornam cicatrizes de poder
João 20. 24 a 30
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1. Aqueles que tem o discipulado como princípio de vida, fale o
quanto tem sido importante para cicatrizar as feridas.

1. Aqueles que tem o discipulado como princípio de vida, fale o
quanto tem sido importante para cicatrizar as feridas.

2. O processo de cicatrização é um momento de dor, choro, mas
necessário. Fale o quanto o Senhor lhe ajudou a vencer esses
momentos.

2. O processo de cicatrização é um momento de dor, choro, mas
necessário. Fale o quanto o Senhor lhe ajudou a vencer esses
momentos.

3. Sendo alguém sarado espiritualmente, mencione situações que
você foi um instrumento de cura na vida de alguém.

3. Sendo alguém sarado espiritualmente, mencione situações que
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4. Vamos ter um momento para clamar a presença de Jesus e
clamar pela cura e cicatrização das feridas. (coloque uma música).
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Polícia Militar da sua cidade.
Jandira e Região, Igrejas Evangélicas Locais.
21 Dias de Jejum e oração.
Para que o Senhor abençoe nossa nação.
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Justificando os 21 dias de Jejum, Oração e Consagração.
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Olá queridos irmãos, estamos iniciando mais um ano na presença do
Senhor, sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo é água viva, é fonte
inesgotável, que tem poder para saciar qualquer sede.
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Quero iniciar esse ano de 2019 com a seguinte pergunta:
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O Quanto eu estou disposto a beber dessas águas?
Qual é minha cede de Deus?
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Eu não posso desperdiçar nem uma gota que fluí de Deus em direção a
minha vida, eu sei que Ele tem muito para entregar, por isso quero iniciar o
ano bem atento e bem disposto a receber o melhor de Deus para minha
vida.
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Convido você a estar comigo nessa caminhada enriquecedora, iniciando
nesses 21 dias de jejum, oração e consagração, onde vamos falar sobre o
tema:
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buscando inteligência espiritual!

buscando inteligência espiritual!

Baseado no livro: Pastoreamento Inteligente “O padrão de
aconselhamento na libertação”.

Baseado no livro: Pastoreamento Inteligente “O padrão de
aconselhamento na libertação”.

Nesse período iremos conceituar nosso entendimento sobre libertação,
buscar a partir dos sintomas da vida diagnosticar a causa raiz dos
problemas que nos cercam, levar tudo isso a crucificação que é onde
realmente acontece a libertação e reprogramar nossos hábitos para
sermos santos como Ele é Santo.
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Espero vocês a partir do próximo sábado as 22 horas na IEPJ.
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08/01/2019,
Pastor Marcelo Santos
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