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Temos que ser uma geração que deixa a sua marca.
Ate onde você pode ir com Deus?
Deus sabe que somos limitados
Vai ser um caos os pais no mês de julho, mas a igreja tem o poder para mudar essas coisas.
Fica tranquilo uma hora a situação vai mudar, pois Aquele que começou a obra na sua vida e fiel para completar.
O coisas poderosas num homem e mulher de Deus
Ser consagrado
Ser espiritual
Ter projetos
Piedoso
Reverente a Deus
Corajoso
Obediente
Decidido
Deus não mudou nesses últimos tempo, e vai levantar lideres poderosos
Pela oração e pelo poder podemos mudar muitas coisas
Os próximos anos não vão ser fáceis, como igreja o que podemos fazer?
Depois da morte de Moises e Josué vêm os juízes, Deus não mudou e continua procurando homens e mulheres
para grandes jornadas.
Você é que determina o tempo na sua vida, você que dá um basta para as coisas que te acontecem-Ecles3.
Gideão 7:2 - Parte da Igreja e covarde e não participa de nada, e também têm os descompromissados, pessoas
sem compromisso e não dão a gloria a Deus e leva as coisas de qualquer jeito
Deus nos coloca a prova para ver se pode colocar em nossas mãos coisas poderosas
300 homens contra 135 mil treinados, Deus escolheu 300 homens e fé, escolhidos a dedo de Deus passaram pela
prova dos covardes e descompromissados e ficou os fieis e venceram a batalha. Essa e a igreja que Deus quer.
A fonte de Gideão continua a jorrar para nos bebermos , é para os que não tem medo. Jesus e a fonte de gideão
nos nossos dias
A vitoria é para quem tem disposição ao trabalho.
O que estamos fazendo com as revelações que Deus nós dá? Deus nós levantou para fazer algo pelo seu reino.
II Crônicas 32: 1 a 8
Não de água para os inimigos
Como está sua vida com Deus e com sua família?
As brechas precisam ser consertadas
Anime-se com a palavra de Deus, não importa a luta você vai ver a vitoria, seja forte e corajoso
Não tenha medo, não desanime, não de frustre
Conosco está um poder maior do que aquele que está com o inimigo
Vigie e ore, fique atento. Deus está comigo nas batalhas para me ajudar
Precisamos tomar uma decisão hoje de vencedor de jamais desistir, a vitoria vem para quem fecha as brechas
contra o inimigo e acima de tudo confia em Deus
Deus conhece a disposição do nosso coração
Efésios 3: 20 e 21- Essa palavra esta sobre a minha vida, e sua vida leia e reflita e confesse.

