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Guerra contra os demónios da herança do sangue”
Apostola Tina Matias

As coisas herdadas através do sangue, tem algo testado, aprovado e
reconhecido pela medicina, também se verificam ao nível espiritual, daí que,
em muitas famílias os problemas entre os membros são repetitivos: muitas
pessoas estéreis, solteiras, outras doentes, mortes prematuras, miséria, falta
de empregos, divórcios sem explicação e outros males. Nisto adveio a grande
exortação ministrada pela Apostola Tina, na vigília que marcou o
encerramento dos 29 dias de jejum e oração realizados nas Igreja Pentecostal
Ministério de Fé e Libertação (MFL), durante o mês de Fevereiro.
Breves considerações acerca da pregação:
Quando vais a guerra, se não matas todos os seus inimigos, o que sobrar vai
ser o seu pior inimigo. O que voce deixa torna-se numa dor de cabeça para a
sua geração.
a biblia nos declara em 1ª Samuel 15: 3 2” Vai, pois, agora e fere a Amaleque; e
destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes; porém matarás
desde o homem até à mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os
bois até às ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos”.
Ainda em 1ª Samuel 15:7 lê-se:” Então feriu Saul aos amalequitas desde Havilá
até chegar a Sur, que está defronte do Egito.E tomou vivo a Agague, rei dos
amalequitas; porém a todo o povo destruiu ao fio da espada.”
O grande problema é quando você negoceia com o Diabo, algo que Deus não
lhe manda fazer. Deus havia avisado a Saul, Deus avisou-o que Agague era
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contra o povo de Israel, mas, a sua desobediência a Deus fizeram-no perder o
reinado.
Não tenha pena nem negocie com o Diabo, você tem que acabar com o seu
inimigo e seus seguidores para que eles não destruam futuramente a sua
família. Os demónios que hoje atormentam a si são os mesmos que um dia
também atormentaram os seus antepassados, eles seguem a linha sanguínea
levando a família para um ciclo vicioso.
Foram os seus antepassados que deixaram a pobreza, e hoje você enfrenta as
mesmas crise financeira, por isso, você tem que se levantar e acabar com esses
demónios em nome de Jesus, fazer guerra para acabar com a guerra que eles
declararam contra você.
Você é uma nova geração, o que os seus antepassados não fizeram você tem
que fazer; você tem que acabar com a bruxaria, com a miséria, com as doenças
e outros males repetitivos.
Oração contra os demónios que trabalham através da linhagem de sangue ~
Hoje, pelo poder supremo que há no nome de Jesus eu amarro todos os
demónios de hereditariedade e comando que o fogo de Deus desça e os
carbonize.
Espírito Santo você conheces os meus inimigos, você os vé… que pelo seu
poder estes demónios possam recuar.
Amarro os demónios que trabalham na minha vida sentimental através da
linha sanguínea, comando que o fogo de Deus desça e os destrua.
Se Deus é por mim ninguém será contra mim, eu não me deixo levar por
chantagem, eu tenho a palavra de Deus, tenho confiança no Deus que fez os
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céus e a terra, o mesmo que abriu o mar vermelho, o que transformou a água
em vinho, o que levantou Moisés e que fez Sara engravidar.
ATT: É importante que cada internauta prolongue esta oração de acordo com
os casos repetitivos que analisar em sua família.
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