ESCUDO
Quando se vê a nossa fé é nos problemas

Isa 21:1 Sentença contra o deserto do mar. Como os tufões vêm do Sul, ele virá do deserto, da
horrível terra.

2 Dura visão me foi anunciada: o pérfido procede perfidamente, e o destruidor anda
destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média; já fiz cessar todo gemer.
3 Pelo que os meus lombos estão cheios de angústias; dores se apoderaram de mim
como as de parturiente; contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não
posso ver.
4 O meu coração cambaleia, o horror me apavora; a noite que eu desejava se me tornou
em tremores.
5 Põe-se a mesa, estendem-se tapetes, come-se e bebe-se. Levantai-vos, príncipes,
untai o escudo.
6 Pois assim me disse o Senhor: Vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vir.
7 Quando vir uma tropa de cavaleiros de dois a dois, uma tropa de jumentos e uma tropa
de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção.
8 Então, o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé
continuamente durante o dia e de guarda me ponho noites inteiras.
9 Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de dois a dois. Então, ergueu ele a voz
e disse: Caiu, caiu Babilônia; e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem
despedaçadas por terra.
10 Oh! Povo meu, debulhado e batido como o trigo da minha eira! O que ouvi do
SENHOR dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei.
Estão-se multioliocando os camelos
Onde ?
Nos países árabes e os camelos passam vários dias sem beber e sem comer e
suportando o calor do deserto
Põe azeite do Espírito Santo no teu escudo
Eu sei que estão orando por mim para que a fe não me falte
Há a teoria da super fe que quando moram pelos enfermos e nao se curam dizem que a
culpa e do enfermo
Poe escudo de fe nos teus filhos
Escudos pequenos para os mais jovens e escudos grandes para os mais velhos
Estamos a falar de escudos da fe
Todas as nações clubes e homens nobres etc tens os seus escudos lendários
Eu prefiro o escudo da Fe
Cant 4:4 O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal; mil escudos
pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos.
O escudo da fe tem que ser de ouro
O ouro simboliza a santidade
Jer 46:3 Preparai o escudo e o pavês e chegai-vos para a peleja.

Aí de ti se nao t arma o inimigo pode apanhar-te e não saberás como defender-te
Rom 10:17 E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo.
2 Sam 22:33 Deus é a minha fortaleza e a minha força e ele perfeitamente desembaraça
o meu caminho.
34 Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas.
35 Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços
vergaram um arco de bronze.
36 Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu.
Efe 6:16 embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os
dardos inflamados do Maligno
Luc 13:20 Disse mais: A que compararei o reino de Deus?
21 É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de
farinha, até ficar tudo levedado.
No livro que apresento falo das leveduras satanicas das quais jezebel e uma das
principais e que esta a invadir todo o mundo mas a passagem atras fala da boa levedura
Mat 13:31 Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um
grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo;
32 o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é maior do que as
hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos.
Somos arvores e a nossa raiz é Cristo
Quantos ninhos temos nesta arvore
Eu e minha esposa não imaginávamos que com tão pequena dose de Fé podésse o
senhor fazer uma arvore tão grande
Doí-me ver que muitos temem mais Fe na Remar que no Senhor
SAL 35:1 Salmo de Davi Contende, SENHOR, com os que contendem comigo; peleja
contra os que contra mim pelejam.
2 Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio.
3 Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores; dize à minha alma: Eu
sou a tua salvação.

