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SETE SEMANAS DE LUTA CONTRA PANDEMIA
6ª SEMANA - LUTAR CONTRA ATAQUES DE BRUXARIA
Tempo

INIDICE
EXPLICAÇÃO
1º PASSO - TRAZER O ASSUNTO
2º PASSO - ORAR EM LÍNGUAS
3º PASSO - FALAR AO DIABO
4º LOUVAR A DEUS

EXPLICAÇÃO DA CAMPANHA DE 7 SEMANAS
1- EXPLICAÇÃO
Estamos a viver os sinais do fim do mundo,
Agora com a Pandemia, a terra está a Gemer...
Mas todos esses acontecimentos são bíblicos
Lembremo-nos que o nosso inimigo é o diabo tal como está escrito em Efésios 6:10 a 12
Muitas estão a sofrer ataques de BRUXARIA: não dormem, sentem coisas estranhas a noite, picadas no corpo, doenças que os
médicos e a ciência não descobrem. Muitas pessoas recorrem aos BRUXOS para ter “poder” ou proteção contra esta Pandemia...
5m

O que vamos fazer?
Diante deste ASSUNTO vamos usar as ARMAS que DEUS nos deu, para nos Proteger.
Palavra – Espada do Espírito
Orar em Línguas
O Nome de Jesus
Louvor de Guerra
Hino opções:
O Caminho de Deus é perfeito
Vem com Josué
O Senhor marchando está
Toca a Trombeta em Sião

1º PASSO TRAZER O ASSUNTO
1 - EXPLICAÇÃO
A Bíblia diz para não estamos inquietos com coisa algumas mas apresentar as nossas petições diante de Deus.
5m

2- TRAZER O ASSUNTO
Senhor Deus, eu venho a ti no nome de Jesus, entegar-te todos os ataques de BRUXOS que estejam a fazer contra mim
(Diga o nome dos ataques de bruxaria que esteja a passar...)
2º PASSO – ORAR EM LÍNGUAS
1 - EXPLICAÇÃO
Nós oramos em línguas porque o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como
convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis - Romanos 8:26

5m
2 – ORAR EM LÍNGUAS
Senhor Deus, como eu não sei orar como convém a favor deste assunto vou orar em línguas como esta escrito em Romanos
8:26

2
3º PASSO - FALAR AO DIABO
1 - EXPLICAÇÃO

10m

Jesus nos deu a nós poder e autoridade sobre toda a força do mal.
E Deus disse a Paulo “A minha graça te basta”...ou seja, somos nós que temos que lutar,
usar a nossa autoridade para vencer o diabo
2- ASSUMIR AUTORIDADE
Usar o livro de COMO DE LUTAR CONTRA O DIABO – PÁGINA 146

4º PASSO – LOUVAR A DEUS
1 - EXPLICAÇÃO
Louvar é elogiar a Deus
É agradecer a Deus pela vitória
É uma arma contra o diabo...
2 – LOUVAR A DEUS
15m
Senhor Deus, eu te louvo porque os ataques de BRUXARIA não me afectam a minha vida e FAMÍLIA, em nome de Jesus!!
Hino opções: Magnifiquemos ao Senhor; Tu és digno; Te agradeço...
Louvar em Línguas
Hino: Temos vitória
a intercessão é o motor da igreja – Ap JORGE TADEU

