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Tempo de Restituição
2015 - ANO DA RESTAURAÇÃO DO ALTAR PARA LEGITIMAR UMA COLHEITA FIEL

Texto Básico: Gn. 49:27 / Mt.4:12-17
Introdução: Estamos a um mês para final do ano da restauração...mês de Restituição... tempo
oportuno de Deus para entrarmos em conquistas.
1)PRECISAMOS ATRAIR A MUDANÇA DE DECRETOS (Gn.16-22): Todos nós em algum
momento passamos por dificuldades, pressões e decretos de morte como Benjamin ao nascer...
mas esse tempo é de decretos mudados, Deus nosso Pai, como fez Jacó, neste mês Ele declara
que você e sua família têm decretos de vida e não de morte...Deus tem o melhor para nós!
2) TEMPO DE RECEBER A IDENTIDADE E AS BENÇÃOS DE FILHO: Precisamos conhecer a
Deus, Seu plano para nossa vida e família... nos conscientizar de que somos filhos de Deus,
somos como Benjamin...” filhos da mão direita de Deus”, portanto filhos da benção... é tempo de
voltarmos a viver a plenitude dos que vivem em Cristo e Suas promessas nos fazem entrar num
novo nível de fé e restituição.
3) TEMPO DE SERMOS RESTITUÍDOS EM TODAS AS ÁREAS (Zc.9:12): Esse é o o mês de
voltarmos a presença do nosso Pai, ouvirmos Sua voz e vermos todas as promessas desatadas...
voltar a crer na Palavra com perseverança... Assim veremos restituição em todas as áreas das
nossas vidas...
Conclusão: Este é um mês muito especial...mês da Restituição, mês de acionar pela aliança com
Deus todas as promessas que nos foi roubadas ou perdidas. Então vamos lá... enfrente a
realidade, vigie as emoções e conecte seu coração a Palavra de Deus que é fiel, atraia sua
Restituição!! Jó 42:10: "O Senhor mudou a sorte de Jó, quando ele orava por seus amigos; e o
Senhor deu-lhe o dobro de tudo quando possuía antes..."
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