
  2018 Mergulhados no Espírito

 “Abençoando as Famílias da Terra”

0S SETE MILAGRES DA CRUZ

2º MILAGRE - O SANGUE DE JESUS OS LIVRA DE TODA CULPA E ACUSAÇÃO.  
Isaías 50.6

Vocêê  diz, êu jáá  confêssêi todos os mêus pêcádos, más áindá mê sinto culpádo. 
Tálvêz Dêus náão pêrdoou á minhá culpá. 

DUAS COISAS ACONTECERAM NA CRUZ:
1. Jêsus lává os nossos pêcádos (pêrdáão). 
2. Tirá todá culpá ê todás ás ácusáçoã ês dê sobrê noá s. 

Ler Colossenses 2.13-15. 

A TAÁTICA DE SATANAÁ S:
1. Nos lêvár á cêdêr áo pêcádo. 
2. Nos ácusár dêpois quê cêdêmos. 
O Diábo vái tê ácusár ê tê fázêr sêntir um nádá, um ácidêntê, um êrro dê 
náscimênto. É importante saber o que Jesus fez por nós. A promissoá riá jáá  foi 
crávádá ná cruz. Náão êxistê prová máis quê vocêê  êá  pêcádor. Vocêê  êá  livrê!

Apocalipse 12.10,11 -  Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia:“Agora veio a 
salvação, o poder e o Reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi 
lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia 
e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que 
deram; diante da morte, não amaram a própria vida".

3º MILAGRE DA CRUZ: O SANGUE DE JESUS LIMPA A NOSSA CONSCIÊNCIA.   
As barbas de Jesus foram arrancadas enquanto era interrogado. A barba na
cultura da época era sinônimo de honra, prestígio.  A barba arrancada era
uma  marca de vergonha  e  dor,  não somente  externa,  mas  principalmente
interna. 

Hebreus 9.14 - quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se 
ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que 
levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo!

ÉÉ SSAALLUULLCC

MENSAGEM PARA



O consciêntê têm um compártimênto ondê ás lêmbránçás sáão grávádás, 
rêgistrádás. O meu pecado está sempre diante de mim dissê Dávi.
Salmos 51.3- Pois eu conheço bem os meus erros; e o meu pecado está sempre diante
de mim (sempre me persegue). 

Ninguém é capaz de limpar suas memórias, senão o sangue de Jesus através do
Espírito Santo. Como isso?

2064. Pêdindo pêrdáão á Dêus êm profundo árrêpêndimênto. 
2065. Crêndo quê vocêê  foi pêrdoádo ê náão ácêitándo ás ácusáçoã ês dê Sátánáá s. 
2066. Confêssándo á umá pêssoá dê confiánçá ê pêdindo quê orê por vocêê . 

Dinâmica: 

Entregue uma folha, ou meia folha em branco e caneta e peça que as pessoas 
escrevam algumas coisas que trazem dor, vergonha, medo, arrependimento 
em sua história. 

Depois, um tempo de uma canção para as pessoas pensarem em oração 
enquanto você ministra algumas perguntas:
1. Você não precisa falar agora, mas quais são as coisas na tua história que trazem 
vergonha e dor? 
2. Se você pudesse escolher algo para esquecer hoje, o que pedira a Deus para 
esquecer?
3. Quais enganos Satanás tem lançado na sua mente a respeito de sua identidade?
4. O que você gostaria de pedir ao Espírito Santo para fazer neste momento em sua 
vida? 

No final peça que eles rasquem em pequenos pedaços tudo que escreveram e 
lancem fora (pode providenciar uma lixeira). Gárántá párá êlês quê ninguêám iráá
lêr ê pêçá quê cortêm êm pêcádinhos á folhá. 

Agenda:

HOPE TOTAL– Vidá no Espíárito - 27 dê Jánêiro com Pr. Válmir ê Prá. Kêilá dás 18H áà s 19H
PUREZÃO DAS CÉLULAS – 31 dê Jánêiro áà s 19:45h
INSCRIÇÃO PARA A ESCOLA MINISTERIAL –  Inicio 21 dê jánêiro (domingo) –
Aprovêitê, fáçá suá inscriçáão.


