Título: O Espírito Santo continua curando
Ministrado pelo Pr. Enoc Pinheiro de Góes em 11 de Novembro de 2018.

Deuteronomio 4:30-31 / Salmos 116:1-8, 71:20
INTRODUÇÃO
Cremos que o homem é composto por: corpo, alma e espírito. O corpo é a parte física, visível. O espírito é o principio ativo da nossa
vida espiritual, religiosa e imortal. A alma é a parte imaterial do ser humano que é racional e emocional e é por intermédio dela que o
homem expressa o livre arbítrio. No entanto, uma alma doente pode bloquear o acesso do homem. Existem doenças na alma que
podem ser provocadas por si mesmo e outras por outras pessoas. O Desejo do Espírito Santo é curar as feridas da alma.
PERGUNTA: Quais doenças da alma você identifica no mundo hoje?

RESUMO DA MENSAGEM
A) Veremos abaixo 04 doenças da alma e como adquirir CURA
1. DEPRESSÃO: A depressão é o somatório de várias doenças da alma que são adquiridas por: Traumas, Decepções e a
Repressão dos sentimentos, causados por essas situações.
2. RESSENTIMENTO: mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que se recebeu; sentimento de rancor.
3. PECADOS NÃO CONFESSADOS: a confissão coopera para nossa cura, a falta dela para doenças físicas, espirituais e na
alma. (Pv 28:13)
4. ENVOLVIMENTO COM ENGANOS: São pessoas que ocultam suas verdadeiras intenções, agem em falsidade, engano,
fraude, hipocrisia, negligência, com hábitos de mentiras, traições e dissimulação.
PERGUNTA: Fale como você já enfrentou algum desses sintomas acima.
B) COMO ADQUIRIR A CURA DA ALMA
a) Confessando nossos pecados
b) Pedindo ajuda às pessoas certas
c) Interagir com outras pessoas: Convivência de amor e alegria desenvolve o mesmo sentimento
d) Compreender que existem 03 mundos: o meu mundo, o do outro e o mundo real.
O primeiro fala da minha história, do que eu sou, do que eu tenho. O segundo fala sobre eu compreender que o outro também
tem uma história diferente da minha, é diferente do que eu sou e por último, o real. Que temos que interagir e conviver com a
realidade.
PERGUNTA: Fale quais atitudes você pode ter para interagir com o mundo do outro.
CONCLUSÃO

O desejo do Espírito Santo é curar os corações, libertar nossa alma e que possamos viver em liberdade. Somente quando
dados acesso a ele que é possível a cura completa das feridas.
MINISTÉRIO ESFERA: EQUIPE 03 - FERNANDO






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 / ORAÇÃO: De 2ª a 6ª feira ás 06:30h na Tabatinga.

FESTA DA GLÓRIA: Dia 15 de Novembro no Tabernáculo – NOVO HORÁRIO: 16H00
QUILO DO AMOR e SANTA CEIA: Neste domingo nos Cultos de Celebração.
JANTAR DE CASAIS “Na Mesma Estação”: Dia 14 de Dezembro no Tabernáculo às 20h R$70,00 por casal.

