
 

Ministério de Fé e de libertação 

  

Culto Citadela 

 
11- March 2012 
 

Tema 
 
A GLORIA DE DEUS  

Pregador 
Apostola Tina Matias 
 

 

 

O culto começou de maneira diferente. Uma peça teatral intitulada “Ana roga 

a Deus que lhe dê um filho” foi representa a peça retratou a manifestação da 

Gloria de Deus na vida de Ana conforme se pode ler em ISamuel 1:11  “ e 

votou um voto, dizendo senhor dos exércitos! Se benignamente atenderes 

para aflição da tua serva e de mim te lembrares ,e da tua serva te não 

esqueceres mas a tua serva dares um filho varão ao senhor darei por todos os 

dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passarei navalha”   . Assim, se 

cingiu a pregação ministrada pela Apostola Ernestina Matias. 

“Breves considerações da pregação” 

 Tal como Jesus quando esteve no monte foi transfigurado, assim acontece 

com você quando está diante da Gloria de Deus. Você é transfigurado, 

transformado e os anjos descem para activar a Gloria. 

Em Isaías 60-1:2 lê-se “Levanta-te, resplandece porque já vem a tua luz e a 

Gloria do senhor vai nascendo sobre ti.” 

Não chore, levanta-se! Porque a Gloria leva a distinção, à excelência, através 

do Nome de Jesus que é o nome que esta acima de todo nome.  

Tudo tem um nome nesta terra, mais existe um nome está em cima nos céus, 

na terra e debaixo da terra. Sejam principados, potestades, tristezas problemas 

todo o joelho se dobra. O nome de Jesus quebra as correntes. 
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Nós vencemos Satanás por 3 zero. Porque foi no 3º dia que Jesus venceu. Ele é 

o unigénito, o Alpha e o Ómega. O mesmo ontem, hoje e eternamente.   

Oração 

 “Meu Pai peço-te, que manifestes a Tua gloria para que os mudos falem, que 

os surdos oiçam, os paralíticos andem. Senhor quero ver a Tua Gloria, mostra-

me a Tua Gloria”. 

Estas palavras encheram de Gloria a Igreja pois, tanto adultos jovens como 

crianças foram cheios do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo de 

Deus foi grande. 

  

 Palavra do Senhor! 

 

 

 

  

 


