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O dever e a importância de que tudo em nossas vidas deve-se dar primazia a
Deus .
Foi Assim que começou a pregação do 22º diade vigilia, jejum e oração. Sob
ministração da “Apostola Tina”.
O importante é que voces saibam que em tudo o que se faça é importante fazer
uma oração, caso contrário é como se você confiasse mais na sua força e
capacidade do que em Deus. Independentemente de você ter uma cobertura de
oração vinda da Apostola, você tem que entrar numa disciplina de oração tal
como um atleta se auto disciplina em praticar exercícios físicos.
Não podemos apenas louvar a Deus quando as coisas saem bem para o nosso
lado, quando nós começamos a louvar e a exaltar a Deus em qualquer
circunstância, ele começa a endireitar as coisas que não estavam bem.
Jó só teve vitória quando começou a exaltar a Deus, quando reconheceu a sua
grandeza. Aconteça o que acontecer na sua vida Deus é sempre Deus.

“Orientação da oração sob a “primazia a Deus”


Senhor aconteça o que acontecer não te vou largar.



Senhor aconteça o que acontecer não te vou culpar de nada.
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Senhor meu marido saiu de casa, aconteça o que acontecer não te vou
largar.

Senhor este meu familiar está enfermo, em estado de coma, aconteça o
que acontecer não te vou largar.
Muitas pessoas não têm estado a entender o que acontece em suas vidas, mas,
há uma palavra de vitória, uma palavra de cura, há uma palavra de mudança de
vida, uma palavra de força e tudo isso está escrito na palavra de Deus. Se você
começar a meditar vai dar conta que o Senhor ouve as suas preces e estende a
sua mão, você vai ver o que foi feito para estar por cima e não por baixo, por
cabeça e não por cauda.
Diante das grandes lutas você tem que aprender a louvar ao Senhor tal com
Josafat diante dos muros de Jericó, você precisa de ter um louvor que reflicta
as promessas de Deus na sua vida. Tal como o povo de Josafat, o Senhor não o
chama para louvar depois das lutas, mas sim antes e depois.
2ª Crónicas 20: 25-26” E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus
despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim
como objetos preciosos; e tomaram para si tanto, que não podiam levar; e três
dias saquearam o despojo, porque era muito”.
“E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca; pois ali louvaram ao
SENHOR. Por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca, até ao dia de
hoje”.
Levante um muro de perdão diante dos seus inimigos, profetize que a vida dos
seus inimigos seja ganha para Jesus pois a bíblia declara que a nossa luta não é
contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da
maldade, nos lugares celestiais.

