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DATA: 4.06.14 

PREGADORA: APOSTOLA ERNESTINA MATIAS “TINA” 

EXORTAÇÃO SOBRE VÁRIOS ASSUSNTOS  
  

 

Deus não manda olhar para as circunstâncias, Deus manda olhar para a palavra. 

É bom falar a palavra, ela é muitíssimo boa… mas, é necessário que quando abras a boca ela 

venha do coração e que não seja um simples recitar. Pede a Deus para trabalhar no seu 

coração e desatar a palavra. 

Nunca troque Deus por nada. Quando você dá prioridade a Deus ele vai sempre honra-lo.  

Aquilo que eu (Tina) hoje sou é porque dou sempre prioridade a Deus. Quando você prioriza os 

convites dos homens Deus não o honra… festas sempre haverão! Comecemos a mudar de 

mentalidade. 

Quem lhe dá a vida? Quem o faz respirar? Você sem vida ninguém o convida. 

 

Deuteronómio 28: 15 diz: “Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, 

para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te 

ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão”. 

 

Quando você desobedece há uma maldição sobre a sua vida. As maldições sem causa não 

virão. 

Não oiça apenas a palavra, pratique-a também. A bíblia diz “Se quiserdes, e obedecerdes, 

comereis o bem desta terra.” Há coisas que não é o bruxo ou o feiticeiro, há coisas que são da 

sua responsabilidade em ouvir a palavra, praticar a palavra e andar nos caminhos de Deus. 

  

Como abrir os céus que estão fechados? 

1º Arrependimento 

2º Crer na palavra  
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3º Esforço. Deus disse a Josué “Esforça-te, e tem bom ânimo”. 

Há pessoas que não abrem o coração, pensam que podem orar sozinhas para a própria vida… 

Por isso é que têm a vida que têm! Você até pode orar para outras pessoas, mas para a sua 

própria vida não, há pessoas específicas para orarem por si! 

Muitos pensam que o milagre lhes vai encontrar em casa. 

 

Jeremias 5: 14 - Portanto assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: Porquanto disseste tal 

palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em 

lenha, eles serão consumidos. 

 

Isso quer dizer que quando você coloca a palavra em acção ela é fogo. Há coisas em sua vida 

que enquanto não falar a palavra elas não mudarão. 

 

Palavra do Senhor!· 

 


