Título: 2018

– 12 meses proféticos

Ministrado pelo Pastor Paulo Canuto em 14 de Janeiro de 2018

Lucas 4:18,19
INTRODUÇÃO
O ano de 2017 foi um ano de filtro, ano em que Deus estava tirando a maldição, revelando o oculto e removendo as
sujeiras. O ano de 2018 se iniciou e com ele uma nova oportunidade. Nesse tempo, Deus está nos chamando para sair da
religiosidade e ignorância, para deixar os traumas e medos. Ele faz um convite a todos que têm sede para virem e
beberem de sua água. Este é o ano aceitável do Senhor, o ano da restauração, da regeneração e do reinicio.
PERGUNTA: Compartilhe algo que Deus já fez por você nesse ano? (ex: já deu saúde, vida, família,etc)

RESUMO DA MENSAGEM
Esse ano é profético e veremos através de alguns versículos o que Deus pode fazer nesses 12 meses do ano:
1. ANO DO RESGATE E REGENERAÇÃO: No livro de Juízes os Israelitas ficaram sob o domínio de Eglom, tudo o que eles
plantavam era tomado, estavam cativos por 18 anos, sem direito de vir e ir. Deus então levanta Eúde para libertar o seu
povo do sofrimento e traz paz por 80 anos (Juízes 3: 14-30). Regeneração fala de restauração, fortalecimento, revivificar,
recuperar o que se perdeu.
PERGUNTA: você precisa ser restaurado em qual área da sua vida esse ano? (ex: restaurar relacionamento em família,
entre pais, entre marido e mulher, sentimental, espiritual,etc)
2. ANO DA LIBERTAÇÃO E CURA: Havia uma mulher que há 18 anos estava enferma oprimida por demônios e Jesus, a
liberta e a cura. (Lucas 13:10-13)
3. ANO DO CRESCIMENTO ESPIRITUAL E MINISTERIAL: Jesus nasceu e ia ao templo todos os anos, mas apenas aos 12
anos de idade ele “aparece de forma notória”(Lucas 2:41-49) e só volta a reaparecer evidentemente aos 30 - Foram 18
anos de planejamento e preparo. E então seu ministério se inicia e o projeto de Deus se expande.
PERGUNTA: Compartilhe alguma necessidade que você tem para esse ano (ex: passar na faculdade, arrumar emprego,
cura de alguém, melhorar sua leitura da bíblia e oração,etc)

CONCLUSÃO
O ano passado foi para tirar a maldição, revelar o oculto e remover as sujeiras. Vimos ao decorrer da bíblia alguns
exemplos como 18 anos é um ano profético e de grandes realizações. Por isso, se você buscar, ter fé e crer esse ano
será para restauração, fortalecimento, resgatar em salvação, ano de curas, libertações, de crescimento espiritual e
ministerial, ano de regeneração.
Obs: No final, ore consagrando o ano de 2018, ore por salvação, curas, libertação, crescimentos espiritual, etc.
Ministério Esfera: Equipe 04 - Marquinhos






CULTO DE CELEBRAÇÃO: Todo domingo às 09h00 e às 18h00
TADEL: Toda terça-feira as 19h20 no TABERNÁCULO.
CULTO DA VITÓRIA toda quinta-feira as 20h00 no Tabernáculo
ACAMPAMENTO ADOLS/JOVEM: Inscrições abertas (Dias: 10-12/Fev – Valor: R$ 120,00)
SANTA CEIA,QUILO DO AMOR E CONSAGRAÇÃO DAS CRIANÇAS: Nesse Domingo!

