
O FOGO ESTÁ DENTRO DE VOCÊ!

Esta palavra será dividida em duas partes:

1) O Fogo de Deus Que Nos Purifica o Coração
2) O Fogo do Espírito Que Nos Leva ao Coração de Deus

O FOGO DE DEUS QUE NOS PURIFICA O CORAÇÃO

Salmos 38 – ARREPENDIMENTO DO PECADOR
Muitas vezes o homem deixa se abater pelo pecado e começa a definha sua alma. 
Se não houver quebrantamento e arrependimento ele seguirá para um 
distanciamento de Deus e possivelmente naufragará na fé.



Isaías 59 : 1 – 15  CONFISSÃO DA MALDADE
O pecado esfria o coração do homem! A falta de temor a Deus a a sua
Palavra destrói os princípios que havia no seu interior ele entra em 
estado de “condenação”.

Romanos 13 : 1 – 7  A OBEDIÊNCIA ÁS AUTORIDADES
Satanás tem disseminado, feito conhecido, uma “irreverência” no 
coração desta geração atual.
Tenho percebido uma “soberba” , “independência”, se alastrando por 
nesta cultura atual.
Hoje é politicamente correto você apoiar situações que contradizem
a palavra de Deus e; muitos filhos de Deus tem permitido que ideologias
mundanas  façam parte de seus conceitos de vida,
algumas vezes as enaltecendo em detrimento à palavra.

João 12 : 42 – 43 “... amaram mais a glória...”



Não tem como mesclar o mundo com o Reino de Deus pregado por 
Jesus.
Não há como servir a dois senhores pois você acabará por servir a um e
aborrecer ao outro.

Tiago 1 : 6b – 7 “... homem de ânimo dobre...”
Apocalipse 3 : 14 – 22 CARTA À IGREJA EM LAODICEIA
V17 “ pois dizes: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma...”

Esta posição de soberba e independência tem uma aceitação ampla na
maneira de pensa desta geração. Ela não difere do próprio pecado de
Adão que escolheu ser independente e fazer a própria vontade.



A bíblia tem cada vez mais sido rejeitada nos dias de hoje porque ela traz 
a luz de Cristo em  toda esta transformação que está sendo engendrada 
por Satanás, afim de preparar o terreno
para a manifestação do anticristo nestes últimos dias. Até mesmo 
muitos dentro da própria igreja
correm o risco de serem enganados por “doutrinas libertadoras” que 
procuram colocar o homem no centro.
Isto chama-se: “mundo”. Nada tem a ver com “Reino de Deus”!
Mateus 24 :  24 – 27  FALSOS PROFETAS

Uma igreja enganada e cega será uma igreja lançada ao inferno.

2 Timóteo 4 : 3 – 4 “...cercar-se-ão de mestres...”
Hebreus 6 : 4 – 12   OS PERIGOS ESPIRITUAIS
Apocalipse 2 : 4 – 5 ARREPENDE-TE
1 João 1 : 7 “...se andarmos na luz...”


