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DATA: 02.11.14 

PREGADORA: APOSTOLA ERNESTINA MATIAS “TINA” 

TEMA: COMO ENFRENTAR ESTAÇÕES DE PERDA E ESTAÇÕES DE FAVOR 

  

Depois de uma perda há sempre um favor! 

  

 Qualquer pessoa que queira ser uma “expert” deve aperfeiçoar o seu trabalho. 

Na história de vida de José podemos inserimo-nos em estações de perda e estações de favor. 

As obras que o filho apresenta, como a sua disponibilidade, o levam a alcançar um favor 

diferente aos olhos dos seus pais, o mesmo acontece na obra espiritual, quando você 

apresenta boas obras.  

O pai de José deu um manto a José, o que significa favor, honra, promoção… 

Porque é que Elizeu apenas pediu a Elias o manto? Aquele manto estava carregado de poder e 

autoridade.  

José era um filho favorecido porque apresentava coisas boas ao seu pai. Nesse dia Deus deseja 

colocar-te um manto novo, será que estás preparado? 

O factor de ter um manto não significa que o Diabo não vai te atacar. Ele ataca mas para cair, 

porque o favor de Deus está sobre você.  

Génesis 37:1-4 diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã.  

Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de dezassete anos, apascentava as ovelhas com 

seus irmãos; sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, 

mulheres de seu pai; e José trazia más notícias deles a seu pai.  

E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice; e 

fez-lhe uma túnica de várias cores.  
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Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não 

podiam falar com ele pacificamente. 

Alguém na tua família tem que se destacar. Há pessoas que te caluniam, quando você passa te 

pisam… mas você é candidato de destaque. Será que você está a entender quem você é? Você 

é candidato de destaque. 

Deixa as más-línguas falarem, elas irão se cansar! Os inimigos vão se levantar, mas haverá 

amigos mais fortes do que eles. 

Desde pequenos que te maltratam, eles viram algo em você. 

  

Decreto  

        … Como Apostola e profeta declaro que onde você está seja um destaque. 

        Você é para destaque, ainda que a empresa não está a dar lucro… Vai começar a dar. 

  

Mesmo na escola você já enfrentava situações. Você é candidato de destaque, por isso é que 

muitos morreram mas você continua vivo. Desde criança… As pessoas ti interpretam mal. 

 Os irmãos de José tramaram a sua morte… 

  

Declaração (faça para ti mesmo) 

        Decreto que só sairei desta terra quando Deus quiser. 

        O que eu sonhei ninguém vai matar ou parar. 

  

Génesis37:19-23 diz: E disseram um ao outro: Eis lá vem o sonhador-mor!  

Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma 

fera o comeu; e veremos que será dos seus sonhos.  
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E ouvindo-o Rúben, livrou-o das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida.  

Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue; lançai-o nesta cova, que está no 

deserto, e não lanceis mãos nele; isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-

lo a seu pai.  

E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica 

de várias cores, que trazia.  

  

 Ainda que tenham tirado a tua túnica, ainda que o Quimbandeiro tenha o teu lençol 

ou roupa a graça está em ti. O lugar onde você está… oiça, oiça… ainda que tirem o teu 

casaco, há outro casaco para você. 

  

 Génesis 39:1-2 diz: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da 

guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá.  

E o SENHOR estava com José, e foi homem próspero; e estava na casa de seu senhor 

egípcio. 

  

Deus deu-te destaque em todo o lugar. 

  

Génesis 39:3 prossegue: Vendo, pois, o seu senhor que o SENHOR estava com ele, e 

tudo o que fazia o SENHOR prosperava em sua mão,  

Tudo o que você pega dá fruto, você é uma mina. Na casa de Potifar nada dava certo, mas 

quando José entrou lá as coisas mudaram. Há pessoas que você deve se juntar a elas!  
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PROFECIA  

  

        Deus vai começar a abrir os olhos dos vossos chefes. 

        Os vossos sócios vão se admirar. 

        Você é de destaque, onde entrares os inimigos tremem. 

Eu (Apostola Tina) comecei na Liga Africana e os homens começaram a invejar, fui para o 

Cunene 2000, fui também para o Camdimba e os homens sempre a invejarem, cheguei a 

Cidadela e a unção sempre a aumentar. 

Génesis 39:11-14 descreve: Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço; 

e nenhum dos da casa estava ali;  

E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão 

dela, e fugiu, e saiu para fora.  

E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora,  

Chamou aos homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um 

homem hebreu para escarnecer de nós; veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com 

grande voz;  

… Aqui nós vemos mentiras e calúnias. Quando o Diabo quer acabar contigo ele ti calunia e 

mente, e faz tudo isso com provas. 

José não cedeu a chantagem de Potifar, ele proferiu ir a cadeia. Confiança, ainda que esteja na 

cadeia Deus estará comigo. 

José é posto na cadeia, terra do esquecimento, mas isso fazia parte do propósito de Deus. 

Quando você tem um sonho, é Deus que vai levantar circunstancias… Faraó teve um sonho e 

nem os seus adivinhadores conseguiram interpretar. Você sabe que circunstâncias são que 

Deus vai criar?   
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A bíblia diz que José não só salvou o Egipto mas todas as terras… toda a terra ia 

comprar comida no Egipto. Quando Deus quer ti exaltar…  

Tal como os irmãos de José foram pedir até ele, os teus inimigos viram ti pedir ajuda e 

nem te reconhecerão por causa do brilho que estará em ti. 

  

  

Palavra do Senhor! 

 


