JEJUM CONGRESSO MULHERES 2018

1º

23/08

CONSAGRAÇÃO

Neste primeiro dia de jejum, “Deus é o me reveste de força e
vamos entrar em adoração, aperfeiçoa o meu caminho”
entregando tudo no altar do Salmos 18:32
Senhor, nossas vidas, casas,
família, igrejas, o congresso,
crendo que Deus em sua
Soberania cuidará de tudo. Hoje é
o dia de nos rendermos ao
Senhor para que Ele venha trocar
nossas vestes neste período, que
possamos estar atentas ao que
Ele nos quer dizer, e que sejamos
obedientes para seguir o que Ele
nos quer direcionar.

O congresso deste ano tem o tema “Re-vestidas de força”.
Revestimento significa vestir de novo, cobrir-se, encher-se,
armar-se.
Naturalmente a cada estação do ano, mudamos nossas
vestimentas, para nos adequarmos as mudanças climáticas. De
igual forma, quando nossas vestes espirituais não estão mais de
acordo com o tempo, fases, ciclos e estações, precisamos nos
revestir (vestir de novo), para a nova estação.
Existem várias vestes, porém, para este tempo iremos nos
revestir de força. Mas que força é esta? A palavra hebraica
empregada neste versículo é “hayil” e tem muitos significados.
Esta força pode ser bravura, capacidade, riqueza, proeza e mente
virtuosa. A ideia básica desta palavra é de força e influencia,
porém ela é fornecida por Deus. Quando buscamos tudo o que
esta força expressa, por nós mesmos, fracassamos, mas quando
buscamos em Deus o nosso caminho é aperfeiçoado.
“Pai amado, te pedimos que neste período de jejum que se inicia
hoje, o Senhor nos revele toda a veste que não está mais
adequada em nossas vidas, e que possamos nos despir delas e
nos revestir de vestes adequadas dadas por ti, para este tempo.”

2º

24/08

PASTORA DENISE

Interceda pela vida da nossa
Pastora. Ore ao Senhor para que
ela seja revestida de autoridade e
graça. Ore pela palavra que será
pregada no Congresso e para que
ela conduza todo este evento na
força e alegria do Senhor.
Façamos uma muralha de
intercessão ao redor de sua
família. Orem por proteção
contra todo ataque maligno em
sua saúde e emoções. Que ela
seja renovada a cada manhã e
que todos os dias seu coração
seja surpreendido pelo amor e
cuidado do nosso Deus!

“Nele temos a redenção por meio
de seu sangue, o perdão dos
pecados, de acordo com as
riquezas da graça de Deus, a qual
ele derramou sobre nós com toda
a sabedoria e entendimento.”
Efésios 1:7:8

“Veste de arrependimento”
Muitas vezes as nossas vestes erradas nos faz andar em pecado.
O Senhor é Aquele que nos convence, corrigi e nos perdoa.
Através do sangue de Cristo, temos acesso ao perdão dos nossos
pecados.
Hoje é o dia de clamarmos ao Senhor que Ele nos traga a
memória tudo em nossas vidas, que o tem desagradado. Tudo o
que está em oculto, por vezes estamos desagradado ao Senhor e
nem nos damos conta. Este é o dia da revelação dos nossos
pecados conscientes e inconscientes. E receberemos por graça o
perdão, sabedoria e entendimento do Senhor.
“Senhor não queremos mais vestes antigas que te desagradam,
queremos andar em unidade contigo, por isso te pedimos, nos
sonda e vê se há em nós algum caminho mal. Nos revele, nos
convença, nos corrija e nos perdoe. Em Nome de Jesus”.

3º

4º

5º

25/08

26/08

27/08

PRELETORAS
CONVIDADAS
Pra. Priscila Seixas
Pra. Camila Barros

ADORADORAS, ARTÉRIA E
OUTRAS EXPRESSÕES
ARTISTICAS
Pra. Denise Seixas
Luma Elpídio
Priscila Alcântara

PASTORAS BOLA DE NEVE

Ore com gratidão ao Senhor por
estas vidas preciosas. Interceda
pela palavra, pelo ensino, pela
revelação e pela unção que serão
derramados através de suas
vidas. . Abençoe todas as áreas
de suas vidas e, também, por
suas famílias.

“Vocês estavam mortos em suas
transgressões e pecados, nos
quais costumavam viver, quando
seguiam a presente ordem deste
mundo e o príncipe do poder do
ar, o espírito que agora está
atuando nos que vivem na
desobediência.” Efésios 2:1,2

A “veste da desobediência” nos leva ao engano, nos enchemos
de justificativas, quando na verdade queremos satisfazer as
vontades da carne, dos desejos e pensamentos, agimos para
alimentar nosso ego. Muitas vezes obedecemos apenas naquilo
que nos convêm, que nos favorece, esquecendo que obediência
parcial também é desobediência.

Com a mesma gratidão, interceda
por estas mulheres de Deus. Que
sejam ricamente abençoadas em
seus ministérios e vidas pessoais.
Que o Espírito as encha e elas
conduzam
momentos
de
adoração cheio da Glória do
Senhor.
Ore por cada artista e expressão
artística. Que o Senhor seja
adorado com liberdade
Cubra a vida destas mulheres de
Deus e de suas famílias. Que elas
sejam revestidas do poder do
nosso Deus. Ore por autoridade e
renovo de forças. Que sejam
honradas e cuidadas todos os
dias de suas vidas. Que neste dia
elas sejam cheias da alegria do
Senhor. Peça ao Senhor que este
Congresso seja um marco em
suas vidas.

“Naquela época vocês estavam
sem Cristo, separados da
comunidade de Israel, sendo
estrangeiros quanto às alianças
da promessa, sem esperança e
sem Deus no mundo.” Efésios
2:12

Esta “veste da desesperança” tem afetado a muitos nestes
últimos tempos. Sabemos que os tempos não são bons, porém
não podemos perder nossa esperança, e sermos levados às
circunstâncias. Hoje estamos em Cristo, temos alianças de
promessa com nosso Deus. Não podemos deixar que as noticias
ruins abafem tudo aquilo que Deus tem falado sobre nós.

“Paizinho querido, queremos te pedir perdão por toda
desobediência em nossas vidas, por toda justificativa para
desobedecer, te pedimos perdão quando não fomos bons
exemplos e não demos bom testemunho de obediência. Nos
perdoe se somos influencia de desobediência na vida de outras
pessoas. Queremos nesta hora nos despir da veste de
desobediência em nossas vidas.”

“Senhor, nos perdoe por ouvir mais a voz do inimigo do que a
Sua, e com isso temos nos vestido com desesperança. Queremos
tirar essa veste agora, crendo que o Senhor é a nossa esperança”
“Pois ele é a nossa paz, o qual de
ambos fez um e destruiu a
barreira, o muro de inimizade,
anulando em seu corpo a lei dos
mandamentos
expressa
em
ordenanças. O objetivo dele era
criar em si mesmo, dos dois, um
novo homem, fazendo a paz, e
reconciliar com Deus os dois em
um corpo, por meio da cruz, pela
qual ele destruiu a inimizade.”
Efésios 2:14-16

Cristo já destruiu a “veste da inimizade”, mas muitas vezes
insistimos em usá-la. Geralmente a inimizade, vem por falta de
empatia, por egoísmo, falta de reconhecimento, por justiça
própria, rancores e amarguras. Quando reconstruímos o muro da
inimizade que já foi destruído por Cristo, anulamos a paz que foi
conquistada na Cruz, e quebramos a reconciliação com Deus.
“Se alguém afirmar: "Eu amo a Deus", mas odiar seu irmão, é
mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode
amar a Deus, a quem não vê.” 1 João 4:20
“Amado Deus, nos perdoe pela veste da inimizade que usamos
em beneficio próprio, nos perdoe por anular sua ação de paz,
alcançada na cruz pela nossa atitude de inimizade e
principalmente por nos afastar de ti.”

6º

7º

8º

28/08

29/08

30/08

DIACONISAS E OBREIRAS

MINISTÉRIO MULHERES

CONGRESSISTAS

Que recebam um óleo fresco, um
vinho novo. Que dons e
ministérios sejam ativados, que
toda paralisia em suas chamadas
sejam repreendida no nome de
Jesus e que elas sejam livres no
Senhor. Que o Senhor visite cada
área de suas vidas as abençoando
e cumpra Seus sonhos e planos
em suas vidas
Cubra a vida de cada membro.
Peça ao Senhor que renove suas
forças e as recompense por todo
serviço e dedicação. Que a visão
que o Senhor deu para este
ministério seja renovada e que o
amor ao Senhor e pelas vidas
sejam
sempre
a
correta
motivação. Ore pela família,
saúde, emoções, proteção em
suas casas, trabalho secular e
bens.
Também, oremos, por cada líder
de cada cidade e para que as
partilhas sejam implantadas no
tempo certo.
Ore por cada congressista , as
que já se programaram pra estar
no congresso e por aquelas que
desejam, mais ainda não
conseguiram comprar. Ore por
provisão
financeira,
por
liberações no trabalho, para que
consigam com quem deixar os
filhos. Para que os maridos
entendam a importância deste
dia. Que todo roubo natural e
espiritual sejam cancelados e
caiam por terra em Nome de
Jesus. Que cada uma seja
guardada no corpo, na alma e no
espirito. Ore para que uma seja

“Para que não sejamos mais
meninos inconstantes, levados
em roda por todo o vento de
doutrina, pelo engano dos
homens que com astúcia
enganam
fraudulosamente.”
Efésios 4:14

A “veste da inconstância”, nos torna infantis, não nos permite
crescer, não nos deixa ter uma opinião formada, nos faz parecer
como crianças. Acreditamos em tudo que nos é falado, e não
temos a maturidade e o discernimento de saber o que é bom ou
ruim para nós. A inconstância nos afasta de Deus, pois a cada
instante cremos em algo diferente.

“Senhor nos ajude a tirar a veste da inconstância, queremos
amadurecer, crer no que o Senhor nos fala, e não sermos levadas
e tudo que ouvimos e sentimentos. Ajuda-nos Senhor!”
“E não entristeçais o Espírito A “veste da amargura” é extremamente perigosa, ela é como um
Santo de Deus, no qual estais veneno que nos destrói por dentro, por fora aparentemente
selados para o dia da redenção. estamos bem, mas basta à amargura ser tocada que toda ira se
Toda a amargura, e ira, e cólera, e manifesta em nós. A amargura nos faz ficar corroendo situações
gritaria, e blasfêmia e toda a que já passaram, e não importam mais. E quando não há o
malícia sejam tiradas dentre vós” domínio da amargura em nossos corações, entristecemos o
Efésios 4:30,31
Espirito Santo”.
“Espirito Santo, não queremos te entristecer, ajude-nos a nos
livrar desta veste de amargura e tudo mais que vem com ela.
Queremos te agradar”

“Porque bem sabeis isto: que
nenhum devasso, ou impuro, ou
avarento, o qual é idólatra, tem
herança no reino de Cristo e de
Deus.” Efésios 5:5

A “veste de idolatria” vai muito além de adorar imagens e
esculturas. A idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus
em nossos corações. Se seu amor às pessoas, coisas materiais,
títulos, cargos, posições, forem maiores que seu amor a Deus,
isso é idolatria. E os idolatras não tem herança no reino de Cristo
e de Deus.
“Poderoso Deus, nos revele qual a idolatria que está reinando em
nossas vidas, queremos tirar esta veste de idolatria dos nossos
corações e de nossas vidas. Em nome de Jesus”.

9º

31/08

surpreendida pelo Senhor, e que
tenham experiências marcantes
em suas vidas.
Interceda por unidade que o
Senhor tem gerado em nosso
meio cresça a cada dia. Que a
cada luta que enfrentarmos e a
cada vitória que o Senhor nos der
como corpo aumente ainda mais
o amor que temos uma pelas
outras.
Que haja unidade em todos os
ministérios de serviço e igrejas
Bola de Neve. Todos nós estamos
servindo um só Rei para que este
evento aconteça. E que seu Reino
e domínio se expandam.

UNIDADE

“Filhos, obedeçam a seus pais no
Senhor, pois isso é justo. Honra
teu pai e tua mãe, este é o
primeiro
mandamento
com
promessa: para que tudo te corra
bem e tenhas longa vida sobre a
terra. Pais, não irritem seus
filhos; antes criem-nos segundo a
instrução e o conselho do
Senhor.” Efésios 6:1-4

A “veste da honra” pode ser confundida com bajulação, quando
na verdade ela se trata de valorização. A palavra grega para
honra é “time” que significa valorização, apreciação, olhar
favorável, respeito. Honrar é temer a Deus. Devemos honrar os
que nos cercam, nossos pais, líderes, patrões, autoridades e
também aos nossos filhos, liderados, funcionários, amigos.
Honrar o nosso próximo nos leva a honrar a Deus e se honramos
a Deus honramos o nosso próximo.
“Pai amado, nos ensine a verdadeira honra, nos ensine a te
honrar e honrar ao nosso próximo. Nos dê olhos de valorização
aos nossos irmãos, que possamos enxergar como o Senhor vê.
Queremos enxergar os talentos escondidos, a preciosidade que
só o Senhor consegue ver em nós. Nos livre de toda bajulação
para beneficio próprio, queremos aprender a honrar de forma
genuína e verdadeira. Em nome de Jesus”

10º

01/09

COMUNICAÇÃO

Ore pela comunicação entre os
ministérios da sede. Interceda
para que as pastoras de cada
cidade recebam as informações
necessárias e para que o site,
boladeneve/mulheres,
seja
explicativo e que as congressistas
o acessem com frequência.
Abençoe o
Ministério
de
Comunicação da nossa igreja que
a cada ano tem servido o
Congresso de Mulheres com
muito amor e dedicação.

“Porque pela graça sois salvos, Por vezes a “veste de fé” fica guardada em nossos armários
por meio da fé; e isto não vem de devido à frustações, por se tratar de algo que não vemos. Mas
vós, é dom de Deus.” Efésios 2:8
hoje é dia de colocarmos a veste da fé porque ela não é gerada
em nós por nós mesmo, mas sim é um dom de Deus, então
“Para que Cristo habite pela fé quando nos falta fé, devemos pedir a Ele e andaremos pelo que
nos vossos corações; a fim de, cremos e não pelo que vemos. A fé não se importa com as
estando arraigados e fundados circunstâncias. Vamos apenas crer.
em amor,” Efésios 3:17
“Senhor te pedimos que nos revista da veste da fé neste dia,
“Até que todos cheguemos à vamos caminhar pelo que cremos e não pelo que vemos.
unidade da fé, e ao conhecimento Recebemos sua fé em nós. Amém”
do Filho de Deus, a homem
perfeito, à medida da estatura
completa de Cristo,” Efésios 4:13

11º

02/09

ADMINISTRAÇÃO,
TESOUREIROS
SECRETÁRIAS

Ore para que as finanças deste
Congresso exaltem o nome do
Senhor. Que haja planejamento,
organização e provisão.
Abençoe cada secretária ,
tesoureiro e funcionário das
igrejas que se envolveram neste

“Ele veio e anunciou paz a vocês
que estavam longe e paz aos que
estavam perto, pois por meio
dele tanto nós como vocês temos
acesso ao Pai, por um só
Espírito.” Efésios 2:17,18

E

Cristo nos deu a “veste de paz”, a que excede o entendimento
humano, quando estamos vestidos de paz, surge em nós à
empatia, não nos ofendemos porque conseguimos sentir a dor do
próximo, preferimos ter paz à razão, abrimos mão da nossa
justiça própria para que a paz reine por onde andarmos. Quando
vestimos a paz nos tornamos pacificadores e somos felizes.
Somos reconhecidas como filhas de Deus.

evento.

“Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados
filhos de Deus”. Mateus5;9
“Papai vista em nós a veste da paz, queremos ser reconhecidas
como suas filhas, através da paz que habita em nós e assim ter
acesso a ti e ao Espírito Santo.”

12º

13º

03/09

04/09

ALIMENTAÇÃO E BOLA
CARE

Cubra de oração toda a
alimentação que será oferecida
no Congresso. Por organização e
qualidade. Ore para que todas as
irmãs tenham a provisão
necessária para se alimentarem e
se hidratarem bem durante o dia.
Cubra de oração a vida de cada
médico e enfermeiro que servirá
neste dia.

“Antes, seguindo a verdade em
amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo.
Do qual todo o corpo, bem
ajustado, e ligado pelo auxílio de
todas as juntas, segundo a justa
operação de cada parte, faz o
aumento do corpo, para sua
edificação em amor.” Efésios
4:15-16

A “veste de amor” nos traz verdade, nos liberta de todo o
engano e nos faz crescer. Em amor temos unidade, temos
carisma e empatia. O amor nos liberta do medo.
“O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se
vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus
interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não
se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo
sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” 1 Coríntios 13:4-7

LOGISTICA
DO
DIA, Interceda
para
que
haja
ATALAIAS, ZELADORES E organização do começo ao fim,
BOAS VINDAS
para que as escalas funcionem
com excelência e alegria.
Que haja respeito e carinho entre
todas as irmãs e irmãos que irão
trabalhar no Congresso.

“Antes sede uns para com os
outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros,
como também Deus vos perdoou
em Cristo.” Efésios 4:32

A “veste do perdão” nos dá liberdade. Nós não merecíamos
perdão algum, mas Cristo pela sua infinita Graça e Misericórdia
nos perdoou e nos fez filhos de Deus. Se Deus nos perdoou,
porque nós não podemos perdoar nosso irmão? Quando não
perdoamos, julgamos sermos melhores do que aquele que errou.
Quando na verdade somos todos pecadores.
O perdão libera caminhos, limpa o coração e traz refrigério a
nossa alma.

“Papai nos ensina a viver com a veste do amor, precisamos do
teu amor, precisamos dar e receber maior amor, com o amor
seremos melhores. Coloque essa veste em nós “

“Sim Pai, quero perdoar a quem me feriu, pois também quero ser
perdoada por quem feri e principalmente por ti. Que a veste do
perdão seja, permanente em mim.”
14º

05/09

MILAGRES

Interceda por tudo aquilo que é
impossível aos teus olhos.
Coloque nas mãos do nosso Deus
o desejo de ser mãe, a
restauração do teu casamento, a
cura de uma enfermidade, a tua
vida financeira e profissional, a
tua chamada ministerial.
Ore de forma especial por áreas

“E vos revistais do novo homem,
que segundo Deus é criado em
verdadeira justiça e santidade.”
Efésios 4:24

A “veste de santidade” nos deixa mais próximos de Deus. Nos
tornamos seus imitadores, nos tornamos mais parecidos com Ele.
A santidade nos leve a um caminho novo, onde o velho homem
não poderia andar. A santidade nos traz, tranquilidade, liberdade
e novidade de vida.
“Deus amado, queremos ser santo, como o Senhor é santo,
queremos ser parecidos contigo e com tudo que o Senhor é,
queremos ser como nos formou a sua imagem e semelhança.

15º

16º

06/09

07/09

estéreis de tua vida.
Que as sementes lançadas pelo
Senhor cresçam e frutifiquem em
nome de Jesus.
Declare e já agradeça ao nosso
Amado Jesus por ter conquistado
na cruz este dia como o dia da
salvação de muitas mulheres.
Aproveite e interceda de forma
especial por tua família, por
todos aqueles que não conhecem
o amor deste Deus tão
maravilhoso.

SALVAÇÃO

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
NAS VIAGENS

Santifica-nos Senhor!”

“No demais, irmãos meus,
fortalecei-vos no Senhor e na
força do seu poder. Revesti-vos
de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes
contra as astutas ciladas do diabo
Porque não temos que lutar
contra a carne e o sangue, mas,
sim, contra os principados, contra
as potestades, contra os príncipes
das trevas deste século, contra as
hostes espirituais da maldade,
nos lugares celestiais.” Efésios
6:10-12

“Vestindo a armadura de Deus”
Somos fortalecidas através do poder de Deus. O apóstolo Paulo
nos ensina que precisamos nos revestir (vestir de novo) de uma
nova armadura que recebemos através de novas atitudes, que
nos são dadas por Deus e assim sermos fortalecidas Nele e no
Seu Poder para ficarmos firmes e irmos contra as ciladas do
inimigo. O apostolo Paulo compara esta armadura espiritual com
a armadura do exercício romano.
E nos ensina que a guerra não é contra pessoas, mas sim contra o
inimigo de nossas almas, contra o mal.
“Senhor nos dê discernimento para enxergar que a não é contra
pessoas e que possamos enxergar a guerra espiritual que nos
cerca.”

Peça para que o Senhor acampe “Estai, pois, firmes, tendo “Cinturão da verdade” - Por baixo da armadura o soldado
anjos por todas as estradas do cingidos os vossos lombos com a romano, tinha uma vestimenta básica para “ficar firme” e ajustar
Brasil. Ao redor de cada carro, verdade, Efésios 6:14a
a armadura que era um casaco e saia de couro com placas de
ônibus, van e avião.
metal.
Que cada irmã seja conduzida em
Cingir os lombos com a verdade – a verdade está em nós, muitas
segurança até o Congresso e ao
vezes encoberta. Quando mentimos somos expostos e
voltarem para suas casas.
envergonhados.
Ore pelas acomodações em que
A mentira sempre será descoberta, a verdade sempre será
ficarão hospedadas, para que o
revelada.
Senhor prepare o melhor para
Precisamos vestir o cinturão da verdade, para não ficarmos
cada uma delas.
desprotegidas.
“Senhor, nos ajude a sempre lidarmos com a verdade, mesmo
que a verdade não agrade o outro, queremos entender a verdade
como uma vestimenta de guerra. Não queremos mais mentir, por
mais inofensiva que pareça a mentira. Ajuda-nos Senhor.”

17º

08/09

RECEPÇÃO
CARAVANAS

DAS

Ore especificamente pelo horário “e vestida a couraça da justiça;”
de chegada das caravanas.
Efésios 6:14b
Que todas cheguem no horário
certo e sejam recebidas com
organização e muito carinho.

“Couraça da justiça” – era um casaco e saia de couro com placas
de metal.
A justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça própria.
Na maioria das vezes não queremos justiça e sim vingança,
queremos que o outro sofra como sofremos, que passe pela
mesma humilhação que nos fez passar, que seja envergonhado

como fomos.
“Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças
como trapo da imundícia; e todos nós murchamos como a folha,
e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam.” Isaías
64:6
Porém a justiça de Deus é Cristo que nos justifica.
“Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que
crê” Rm10:4
“Papai, nos ajude a crer na sua justiça, e não na nossa, tira toda a
vingança de nossos corações. Sabemos que o Senhor é o Justo
Juiz e não nós.”
18º

19o

09/09

10/09

PRODUÇÃO,
MRI, ÁUDIO

BOLA

TV,

CENOGRAFIA
DECORAÇÃO

Montagem de altar, iluminação “E calçados os pés na preparação
,som.
do evangelho da paz;” Efésios
Intercedam por esta parte 6:15
técnica. Ore por todos que irão
trabalhar nestas áreas. Peçam por
segurança, excelência e os
abençoem de forma especial.

E Orem para que o Espirito Santo
conduza toda a decoração e
montagem dos espaços. Para que
expresse exatamente o que o
Senhor deseja. Ore pela equipe
para que o Senhor renove as
forças de cada uma delas.

“Tomando sobretudo o escudo da
fé, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do
maligno.” Efésios 6:16

“Calçado do evangelho” – os soldados romanos tinham sandálias
pregadas com tachas grandes que firmavam seus pés no chão.
Quando anunciamos o evangelho com motivações verdadeiras,
segundo a direção de Deus não caímos e permanecemos em pé.
“Senhor, gera em nós motivação verdadeira para levar o seu
evangelho e em ti e na sua Palavra, permanecermos em pé.”
“Escudo da fé” – o escudo romano era revestido de couro e
podia ser encharcado de água e usado para apagar as flechas
incendiárias.
Em Hebreus 11:1 diz: "Ora, a fé é a certeza daquilo que
esperamos e a prova das coisas que não vemos."
O escudo da fé vem proteger nossas emoções, quando estamos
com nosso escudo baixo somos levadas pelo o que vemos, pelas
circunstâncias.
O escudo da fé nos dá certeza da vitória.
Muitas vezes nosso escudo da fé protege nosso irmão.
E quando nosso escudo é encharcado de água as flechas
incendiárias do inimigo se apagam. Que agua é esta? Jesus
Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e
quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria
dado água viva". João 4:10
“Pai amado, que nosso escudo da fé esteja sempre erguido, e que
a verdadeira água que é Jesus, jamais se afaste de nós.”

20º

11/09

PAZ E TRANQUILIDADE

Nosso congresso acontece em

Tomai também o capacete da

“Capacete da salvação” – O capacete protegia o soldado e, em

apenas um dia. Oremos para que salvação, e a espada do Espírito,
o Senhor coloque Sua paz em que é a palavra de Deus; Efésios
nossos corações. Que não 6:17
sejamos roubadas em nenhum
momento. Nada pode ser mais
importante do que a presença do
Senhor. Que o Senhor nos dê um
coração simples.

algumas circunstâncias um símbolo de vitória militar. Se o
soldado perdeu o capacete certamente perdeu a cabeça. A
cabeça é o símbolo do que rege todo o corpo, uma pessoa pode
viver sem um braço, sem uma perna, mas nunca sem a cabeça.
A cabeça tem uma referência de mente, quando estamos com o
capacete da salvação estamos prontos para guerra, sabemos que,
mesmo se não vencermos uma batalha, teremos uma vitória
maior que será na Glória.
Quando tiramos nosso capacete da salvação estamos vulneráveis
a qualquer influência em nossa mente. Medo, derrotismo, as
aflições de alma começam na mente.
A mente liga ao coração, as nossas emoções.
O capacete da salvação ajustado nos leva a termos a mente em
Cristo.
“Querido Deus, o capacete da salvação é a nossa maior
armadura, sem salvação nada mais tem sentido. Pedimos que
nosso capacete seja ajustado e não saia de nossa cabeça por
nada. Em nome de Jesus!”

21º

12/09

CONSAGRAÇÃO
PRESENÇA MANIFESTA O
SENHOR E SUA GLÓRIA

Neste ultimo dia de consagração
só nos resta adorá-Lo por tudo o
que Ele é em nossas vidas. Por
tudo que fará neste 8º.
Congresso de Mulheres de nosso
Ministério. Um novo som ecoará
na nossa nação que alcançará
outros povos. Som de um
exército de mulheres adoradoras,
filhas, amigas, servas, guerreiras,
obedientes e submissas. Um
exército, que ao ouvir a voz do
chamado do seu Amado Noivo,
sempre estará pronto para amar
e servir.

“Mudaste o meu pranto em
dança , a minha veste de lamento
em alegria" Salmos 30:11

“Vestes de alegria”
Nos despimos das vestes das estações passadas, nos revestimos
de força para a nova estação, ajustamos a nossa armadura e
agora só nos resta nos alegrar no Senhor, com cânticos e júbilos
“E Neemias acrescentou: Podem de alegria. Crendo que Ele mudou nossa sorte. Hoje o Senhor nos
sair, e comam e bebam do fortalece através da alegria que vem Dele, a alegria da nossa
melhor que tiverem, e repartam salvação. E por isso cantaremos, dançaremos e celebraremos a
com os que nada tem preparado. manifestação do seu Poder e Glória.
Este dia é consagrado ao nosso
Senhor. Não se entristeçam “Papai, queremos nos alegrar na sua Presença, em gratidão, em
porque a alegria do Senhor é a amor, por tudo o que o Senhor é em nossas vidas. Te amamos e
nossa força.” Ne 8:10
te celebramos por este amor. Vem Jesus, sua noiva te espera,
com vestes novas para dançar contigo.”

