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Amados irmãos nunca fui para um lugar onde Deus esteve, eu apenas vou para o lugar
onde Deus está. E hoje vou ministrar algo profético. Segundo o original, o verdadeiro
nome não é Bíblia e sim esperma, e o esperma de Deus busca ventres para que sejam
fertilizados com a Palavra de Deus. Você não necessita a profecia de uma hora, você
necessita apenas de uma única palavra que tenha saído da boca de Deus. Uma única
palavra da boca de Deus fará você caminhar sobre serpentes e escorpiões, uma única
palavra de boca de Deus fará você ressuscitar os mortos, uma única palavra da boca de
Deus vai fazer você fazer o que outros não fizeram. Onde os outros morreram você vai
viver, onde os outros caíram você vai levantar-se, onde os outros vêem o Diabo você
verá a Deus, onde os outros vêem as portas fechadas você verá portas abertas… Uma
única palavra da boca de Deus.
No livro de Lucas um Anjo falou a Elisabeth que ela teria um filho, apesar de que ela
era estéril, e a palavra que o Anjo falou é que nada é impossível para Deus. Esta
palavra não é para nenhum outro ministério, esta palavra é para si.
Lucas 1:37 - Pois

nada é impossível para Deus".

Deus disse-me o seguinte:
Vive a nação angolana, diz ao Ministério da Apostola Tina que o útero está pronto e
que esta matriz se dilatou, vocês estão as portas da maior colheita de almas, os
maiores milagres. Vocês não terão mais filhos prematuros, não terão mais abortos
porque o útero deste Ministério dilatou-se.
Eu estava em peregrinação pela Nigéria e durante uma pregação com cerca de dois
milhões de pessoas, neste lugar vi muito milagres, pernas a crescerem, braços a
crescerem, mortos ressuscitarem, vi o que não existia a existir. Numa noite em que eu
pregava naquele lugar, eu vi um menino de seis anos, e ele brilhava como o sol ao meio
dia e caminhava em direcção a plataforma, eu desci e comecei a caminhar em sua
direcção. Prosseguindo, esta criança falou comigo numa língua que eu não conhecia,
depois falou em inglês, era um inglês misturado e também não entendi nada , de
repente, ele abriu os alhos e falou comigo em espanhol puro uma língua que ele nunca
havia falado, este menino disse através de Deus.

A última gloria sobre a terra será terminada pelo continente Africano, levantarei
homens e mulher como nunca se ouviu na história do planeta, serão os Africano a
levantar os mortos, os Africanos vão envergonhar o Diabo, a bruxaria será
envergonhada, os demónios serão envergonhados.
Estou falando para si Angola, e se realmente sou um profeta de Deus, o avivamento que
começou na Nigéria… na verdade o avivamento não começou na Nigéria nem em
Moçambique, não vai começar na Guiné Equatorial… Se sou profeta de Deus o
avivamento não vai começar na África do Sul, se sou profeta de Deus o avivamento vai
começar em Angola.
Palavra do Senhor!

