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Muitas vezes os crentes de modo isolado agem sem ter em conta os anjos ministrados por 

Deus em nosso favor.   

Segundo a Apostola Tina, Deus uma vez a questionou sobre o porque é que não trabalhava 

com os anjos? Assim procedem inúmeros   

  

A Bíblia nos declara em Salmos 34:7 “ O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o 

temem, e os livra”. 

  

Em Êxodos 23: 20 lê-se: “Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo 

caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado”. 

  

No livro de Hebreus 1: 14 lê-se: Não são porventura todos eles espíritos ministradores, 

enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? 

  

Deus deu a si um destino, o anjo tem que o levar a um  lugar para que algo grande aconteça 

na sua vida, não recue e nem tenha medo. Ainda que o leão tenha aberto a boca para  come-

lo, o anjo do Senhor vai fechar a sua boca tal como fez a  Daniel na cova. 

  

Quando eu falo em boca do leão, falo das coisas que você tem passado como represália, 

calúnia, insinuações, ameaças e outros males. Por mais que os leões abram a boca para  

causar problemas   na sua vida o anjo o ajudará. 
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Active e ordene aos anjos para que abram portas na sua vida a fim de que tudo o que o resiste 

seja quebrado. Foram os anjos que abriram as portas da cadeia para que Paulo e Silas 

saíssem. 

  

Você que está a enfrentar um processo de divórcio, chama os anjos para cancelarem, eles 

podem anular o que você não quer que aconteça. Os anjos têm uma força incalculável para 

remover obstáculos que você pensou que nunca sairiam do seu caminho. 

   

  

“Orientação de oração para accionar os anjos”     

 Tudo o que estava fechado na minha vida, hoje eu chamo os anjos para abrirem. 

Anjos desalgemem e deixem  cair tudo o que não presta. 

 Em nome de Jesus  sou herdeira da salvação por isso, clamo aos  anjos que venham 

trabalhar e ajudar-me a resolver os meus problemas, foram vocês que tiraram a pedra 

do sepulcro de Jesus. 

 Anjos, assim como vocês conduziram o empregado de Abraão até Rebeca, tragam 

também a pessoa certa na minha vida. 
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