Temos que seguir o ministério de Jesus
Luc 4:18 O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres;
enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em
liberdade os oprimidos,

19 e apregoar o ano aceitável do Senhor.
Há muitos problemas no nosso país está no top de clubes de sexo e pernografia existe
bolling nas escolas e agora os alunos tb fase bolling ao professores
Is 6:8 Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir
por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
No lugar que pisamos é terra santa
Ex 3:2 Apareceu-lhe o Anjo do SENHOR numa chama de fogo, no meio de uma sarça;
Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia.
Jos 1:2 Moisés, meu servo, é morto; dispõe-te, agora, passa este Jordão, tu e todo este
povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel.
3 Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a
Moisés.
4 Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e
até ao mar Grande para o poente do sol será o vosso limite.
5 Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida; como fui com Moisés, assim
serei contigo; não te deixarei, nem te desampararei.
6 Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento,
prometi dar a seus pais.
7 Tão-somente sê forte e mui corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei
que meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem para a direita nem para a
esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.
2 Ré 18:7 Assim, foi o SENHOR com ele; para onde quer que saía, lograva bom êxito;
rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu.
Nesta manha queria que tivesses o exemplo do Rei Ezequias

