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APALAVRA DE  DEUS NOS DÁ PODER 

Sl.  37:3 

Qual a primeira voz que você ouve pela manhã? 

A voz de Deus é a única que verdadeiramente importa. Você não 

terá sabedoria para lidar com as crises a menos que você mesmo 

ouça voz de Deus. 

Ninguém pode conversar com Deus por você.Nem mesmo 

reconhecer a voz de Deus por você. 

Um dos ingredientes de um dia perfeito inclui ouvir a voz de Deus 

pela manhã. A palavra de Deus nos tranquiliza, nos trás paz: 

          Fil. 4:7 – Ele acalma o seu espírito e trará repouso a sua 

mente. 

          A palavra corrige a nossa rota, por quê? Ela é lâmpada pra 

nossos pés - Sl.119:105 

         A palavra nos dá confiança (Fé ) . A fé vem pelo ouvir , ouvir a 

palavra 

          Você deve ouvir a voz de Deus antes de outros terem a 

oportunidade de influenciar você 

Sl37:3 - Só Deus conhece a verdade (Eva - ...então sereis como 

Deus conhecedores do bem e do mal) todo homem busca 

conhecimento, e o verdadeiro conhecimento nos leva a verdade e a 

verdade é Jesus. 

Depois de ouvir a voz de Deus as palavras de críticas não terão 

efeito negativo. É por isso que ouvir a voz de Deus é tão importante. 

E você pode ouvi-lo através de Sua Palavra. 

Crie o habito de ler a palavra de Deus todas as manhãs, você pode 

baixar a Bíblia em áudio no seu celular e ouvir todas as vezes em 

que você esteja fazendo algo. 

Ouça a voz de Deus em qualquer situação, pois, ela é a verdade 

para as dificuldades e decisões que você tenha que tomar. 
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Por que devo me assegurar que a voz de Deus seja a primeira que 

eu ouço pela manhã? 

Is. 55.10-12 - POR QUÊ A PALAVRA DE DEUS É SEMENTE DE 

REGENERAÇÃO 

Todo potencial na vida de um ser vivo ou de uma semente, se 

desenvolve se ela tiver o ambiente próprio para crescer. A semente 

plantada no ambiente propicio, vence a profundidade, rasga o solo 

e gera uma nova vida que dará muitos frutos com muitas semente. 

*      Deus semeou no nosso coração todo potencial dEle próprio 

afim de que vençamos. 

*       Quando ouvimos a voz de Deus recebemos uma capsula 

poderosa, com potencial de regenerar nossa vida. 

*       Quando ouvimos a voz de Deus passamos a ser portadores de 

sementes, sementes de vida e de fé. 

*       Devemos qualificar a terra antes de semear nela, a semente 

que possuímos é preciosa. 

*      Pessoas erradas semeiam dúvidas , incredulidade, essas 

pessoas também possuem sementes, que geram frutos podres que 

levam a morte 

A PALAVRA DE DEUS NOS DÁ PODER 

   *         Era indispensável que o Verbo se fizesse carne. Imagine 

toda a autoridade de Deus, toda potencia divina, concentrada em 

uma única pessoa chamada Jesus de Nazaré. 

Cada palavra que saia dos seus lábios saia como uma dinamite. 

          Quando os endemoninhados vinham em sua direção, Ele 

apenas dizia cala-te e sai dele. 

          O demônio saia e as pessoas assombradas exclamavam: 

Quem é este homem que fala com tanto poder que os demônios O 

obedecem? 
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Esse mesmo poder Deus já nos deuJo.  14 : 12 - Em verdade e em 

verdade vos asseguro que aquele que crer em mim fara também as 

obras que Eu faço e outras maiores fará, pois Eu vou para meu Pai  

.....“ Mas recebereis poder ao descer sobre vos...” 

FALE A PALAVRA E O MILAGRE OCORRERÁ 

Mat 8.5-13 -Houve um homem que surpreendeu ao Senhor pelo tipo 

de fé que tinha, era um centurião cujo o servo estava prostrado 

numa cama com uma terrível enfermidade. O Senhor tomou como 

exemplo a fé deste homem, e enfatizou que em todo Israel não 

havia alguém com a mesma fé. 

Estecenturião viu em Jesus mais do que uma pessoa, ele viu o 

Verbo (Palavra de poder) 

Quando lemos a Bíblia , temos a palavra de Deus, mas há um 

momento em que sentimos que a mensagem que estamos lendo é 

a palavra especifica de Deus para nossa vida.Isso traz uma grande 

convicção em nosso coração e temos a plena certeza que o milagre 

que esperamos já aconteceu 

*      Um dos aspectos mais importantes na vida do cristão é crer na 

voz de Deus 

          O centurião era um militar do exercito romano e tinha cem 

homens sob sua responsabilidade. Cada ordem que ele dava a 

esses homens era obedecida sem nenhum questionamento, eles 

simplesmente acatavam suas ordens. Mas, quando se defrontou 

com a enfermidade, ainda que lhe falasse, esta não se submetia a 

ele. 

Quando viu que os demônios e as enfermidades se submetiam a 

Jesus , entendeu que havia sobre Ele  poder e autoridade. 

**      Quando você tem a palavra dentro do coração e na sua boca 

você profetiza palavra de vida - Rm 10.8. 

**      Isso me faz lembrar do profeta Ezequiel , quando o Senhor o 

Levou ao vale de ossos secos, os ossos estavam espalhados por 

todo o campo 
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**      A pergunta feita pelo senhor foi :Viveram estes ossos?   Ao 

que o profeta respondeu : Senhor tu o sabes - Ez.  37.3 

**      Como é bom saber que o Senhor nosso Deus nunca muda, e 

que Ele nos leva a enfrentar situações para que através da fé e da 

palavra de autoridade transformemos as circunstâncias. 

          Hoje o nosso grande desafio é ver nossa nação transformada 

pelo poder do nome de Jesus. Mas a resposta esta em nossa boca 

**       Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes : 

Ossos secos ouvia palavra do Senhor (vs. 4) 

DEUS NOS QUER ENSINAR A FALAR PROFETICAMENTE 

          Deus como um pai amoroso, foi instruindo o profeta para que 

este pudesse agir em um nível de autoridade que antes 

desconhecia. 

          Levou-o a profetizar por etapas, até que visse os ossos 

serem transformados em um grande exercito que se pós de pé, e 

prontos para conquista. 

          Tudo que o profeta estava vivendo era em espírito. Deus 

abriu o mundo espiritual para que lhe fosse revelada a condição 

atual de seu povo e a palavra que poderia mudar o curso da história 

Você é portador de sementes e o semeador semeia a palavra - 

Mc4:14. 

Declare sempre palavrade benção, porque quando a palavra é 

confessada o reino de Deus é ativado e o exercito do céu começa a 

trabalhar baseando-se no que foi decretado. 

A ÚNICA COISA QUE PODE TRAZER VIDA A QUALQUERNAÇÃO  

É  A  PREGAÇÃO  DA  PALAVRA  DE  DEUS 

Estamos a véspera de uma eleição, muito acreditam que se o 

governo humano que está instalado mudar,o Brasil mudará , isso 

tudo é um engano, precisamos como nação conhecer a verdade de 

Deus para o nosso pais e profetizarmos a verdadeira semente de 

vida.Ore e declare a palavra profética que trará vida a esta nação! 


