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“A FÉ ATIVA A ORAÇÃO”
MATEUS 18:18 “Com toda a certeza vos asseguro que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado
no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu.”
Quando tratamos do assunto oração na igreja, levamos os membros a compreender como é simples
praticar este ato. Um cidadão de uma cidade tem seus direitos e deveres na sociedade e está sujeito a
ordens punitivas da lei se as transgredir. Dentro da atmosfera espiritual, este mecanismo funciona da
mesma forma para homens e mulheres de oração. A transgressão de uma lei leva a pessoa ao
processo punitivo e provavelmente irá para a cadeia. Estou fazendo está analogia porque dentro da
sociedade existe o cidadão simples e o cidadão que recebe honra por um grande feito.
Como cidadão do Reino de Deus, eu, você, nós, temos a obrigação de exercer a cidadania.
Qual cidadão você se encaixa? Responda a si mesmo no final desta mensagem!
Sabe, ser um cidadão de honra no Reino e amigo do Rei não é para qualquer um.
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos
outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o
mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem
da reconciliação. (2 Coríntios 5:18,19)
Só quem reconcilia é amigo, leva em consideração os atos errôneos.
Um cidadão de honra executa projetos
Noé soube atrair a confiança de Deus em algum momento da sua vida para merecer aquele projeto
de vida. Projeto o qual estaria salvando a sua vida e a de sua família, sem pensar nas consequências
ele foi obediente. Ele não olhou a trabalheira que ia dar para construir a arca, a captura dos animais e
seleção de alimentos. Noé obedeceu o que Deus lhe mandara.
Um projeto de vida é construído com muito trabalho, Deus nos mostra por muitas vezes que devemos
dar ênfase ao projeto da vida espiritual.
Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio.
Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. (2 Coríntios 5:20)
Embaixador é a graduação mais elevada de representante de um governo ou Estado, diante de
outro governo ou Estado. Emissário, pessoa encarregada de missão pública ou particular.

Missão Pública – ser porta-voz de interesses coletivo, ou de uma nação.
Missão Particular – ser representante de um interesse individual.
O Senhor lhe chamou para ser um embaixador

Na posição de Embaixador do interesse de Deus digo a vocês que não andeis segundo o conflito de
sua mente, mas representem como embaixadores na missão particular o crescimento de Cristo em
vossa vida. É de interesse do Rei que você seja um representante graduado e experimentado do
poder de Deus, dos feitos de cura, libertação, crescimento espiritual, crescimento congregacional.
Deus constitui na terra os presidentes, governantes, prefeitos autoridades locais, mas nenhuma delas
pode ser comparada ao cargo de embaixador de grandes feitos. Sua oração tem o foco de ação sobre
toda a autoridade humana e maligna. Então, com seus lábios e com seu coração mostre o que sai da
boca de um embaixador.
“Portanto, não abandoneis a vossa confiança; pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos
afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus,
alcanceis plenamente o que Ele prometeu” (Hebreus 10:35,36)
Com efeito tendes necessidade … – Ai cabe uma pergunta: Nós temos necessidade de quê?
Fazer a Vontade de Deus.
Então quando nós fazemos a vontade de Deus o que acontece? Alcançamos a promessa.
Vamos então perguntar ao vizinho: “ Você tem feito a vontade de Deus ?”.
“pois dentro de pouco tempo “Aquele que vem virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé!
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Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele”. (Hebreus 10:37,38)
Quem virá? Jesus … Para quê? Arrebatar seu povo, sua Igreja … a Nação de justos ...
Abençoado a fé faz o justo viver … O que isso significa? Que quem não tem fé, morre …
E quem já está morto diga amém … A fé faz o justo viver ...
Quem tem fé, faz a vontade de Deus … Quem tem fé, alcança a promessa ... Você tem que estar firme
na fé … Nós combatemos, guerreamos com o escudo da fé … Agradamos a Deus pela fé ...
A fé da uma força … É por isso que o Apóstolo Paulo deixou escrito assim: “Contudo, se retroceder,
minha alma não se agradará dele”.
A fé tem uma força … Essa história de retroceder por causa de uma dificuldade, etc …
Isso não é coisa de cristão apostólico … O cristão apostólico mesmo no fundo do poço ...
Mesmo passando pelo vale da morte...
Mesmo passando por lutas, problemas, desafios...
Mesmo com o barco afundando...
Mesmo passando por dificuldades na saúde, família, casamento, finanças, ministério ....
Ainda que tudo esteja contra ele, sua vida …
Ele não retrocede … Quem nasceu por fé tem que vencer na fé ...
Nós porém não somos dos que retrocedem – Porquê?
Porque ainda que o diabo diga, você perdeu.
Ainda que o diabo diga, agora jogue a toalha ...
Ainda que o diabo diga, você vai chutar o balde ...
Nós porém não somos dos que retrocedem
É na hora que tudo está contra você … Quando os recursos humanos acabam …
É nessa hora que o milagre acontece ...
Não retroceda … Não retroceda … conserva tua vida na palavra …
E espera pelo teu milagre ... Seu sonho vai se realizar ...
Seu sonho vai se tornar uma realidade ...
1 João 5:4 “Porque todo que é nascido de Deus …” nascido de um poder, nascido de uma palavra
VENCE ...
Diz ao vizinho: “O que nos leva a VITÓRIA é a FÉ”.
Para os filhos de Deus ou seja para nós é prometido VITÓRIA:
Sobre o pecado, sobre satanás, sobre o mundo, sobre a morte, sobre as dificuldades e os inimigos ...
Rom 8:31,39 … o meio para nossa vitória é a nossa fé … Deus não quer ao seu lado derrotados,
perdedores … Pela fé, grandes VENCEDORES são gerados … Porquê?
Porque somos embaixadores de Cristo, aleluias!

Oremos: Pai tu és o nosso Deus, sonda o mais profundo do nosso ser, remove tudo que não te
agrada dentro do nosso ser. Senhor tu estás preparando algo tão grande para tua igreja, que
nos colocamos no teu altar na posição de: embaixadores, vencedores gerados por ti e
outorgados de autoridade, declaramos: Em Nome de Jesus, anulamos e destruímos,
arrancamos e despedaçamos toda obra maligna, profecias negativas, enfermidades, trabalhos
de feitiçaria, como também, ordenamos aos grilhões celestiais que aprisionem tudo isto e seja
lançado no abismo eterno para nunca mais retornar, amém!
Papai, eu como ministro do teu Evangelho, na unção apostólica, abençoo toda a membresia
desta igreja em Nome do Senhor Jesus, amém.

