Você não sabe quem te fez.
Genesis 1:27 Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os
criou. 28 Então Deus os abençoou e lhes disse:
Voce sabe quem é?
Voce sabe de quem é filho?
Voce sabe para que foi criado?
Desperta, Acorda, Ressuscita, Vive, Levante-se para ouvir o que Deus te fala.
Jer. 29:11 Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor; planos de paz, e não
de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.
12 Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei.
13 Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Bíblia Viva.
11 - Quem sabe dos meus planos sobre vocês sou Eu mesmo! São planos de bem; não são planos de
sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam: um futuro de paz em sua própria terra. 12 - Naqueles
dias, vocês vão Me procurar e Me pedir ajuda. Eu ouvirei e responderei às suas orações. 13 - Vocês Me
encontrarão sempre que Me procurarem; mas para isso, precisam Me procurar de todo o coração.
Solte a sua voz e Cante a sua Música.
Declame a sua poesia.
Pregue a sua mensagem.
Mostre a que veio nesta terra.
Mostre Quem é seu Deus e Senhor.
Deixe o leão rugir dentro de você.
Coloque-se sobre seus pés e declare, se o Espirito de Deus se move em mim eu canto como Davi, Danço,
Pulo, Salto.
Mostre a que veio a esta Terra, e Diga em alto e bom som, Diabo, Cheguei.
Tenha você 8 ou 80.
Deut. 31: 23 E ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, dizendo: sê forte e corajoso, porque tu
introduzirás os filhos de Israel na terra que, com juramento, lhes prometi; e eu serei contigo.

Bíblia viva. 23 - E o Senhor disse a Josué (filho de Num): "Seja forte e corajoso! Sim, porque você vai
introduzir o povo de Israel na terra que prometi a ele.
Eu estarei com você."

