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Oradora: apostola Tina 04/12/2013 
Tema:Decretos 
Escritura: Romanos 12.2 
 

 

Diga : “Eu estou em uma igreja apostólica de ordem e de disciplina. Eu devo seguir esta visão e se eu for 

obediente a esta visão, a minha vida ira longe. 

12 Significa governo”. 

12 Tribos  

12 Pedras,  

12 Discípulos, 

12 Apóstolos, 

12 Portas,  
 

 

O mês e um mês de governar, reinar, conquistar, receber, em nome de Jesus. 

Aprende a decretar, declarar, a profetizar. Quando você caminha na verdade as orações devem ser respondidas. 

Vamos fazer guerra em uma posição correta. Como? 

Romanos12.2”E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso 

entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus”. 

Você está assim porque se conforma com tudo. O mundo espiritual é mais real que o físíco mudança de 

mentalidade 

Oração almatica: Vem da alma, orações emotivas de choros... 

Oração de reino 

Pai nosso que estais no céus, vem o teu reino... 

Jesus trouxe o reino. O reino de Deus consiste na palavra e na demonstração de poder 
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A palavra de Deus é viva e eficaz... Você tem que descirnir o que é do diabo e o que é de Deus. 

Qual é a posição correcta, quem  é você em Cristo? 

Pedro diz que somos sacerdotes, nação santa, povo escolhido, reis 

Não há um diabo grande e um deu pequenino.  

Isso é que a religião ensina, seja o diabo mentiroso e Deus verdadeiro. 

Temos invertendo as coisas... Quem ainda não sabe o que esta igreja e vão entender em dois meses. Vão saber que 

já não e Mamã Tina mas é Apóstola Tina. 

 

Tudo tem o seu tempo e a sua hora. Os filhos do diabo vão ver desta vez ou há mudanças ou sairão de vez.  

 

Exaltação: O jovem Ângelo comparar a igreja Ministério de fé e libertação com apocalipse 17 que fala de uma 

prostituta .No reino de Deus nós temos poder. Há um Deus grande e um diabo pequeno, Pode demorar... Mas o 

diabo já perdeu... Por mais que você seja perseguida, existe um Deus grande e um diabo pequeno. Este problema se 

levantou para cair. Se o diabo fosse grande estaria lá em cima.porque que não esta lá em cima? Esta cá em baixo, e 

ainda se esconde. Ele foi expulso dos céus. 

 

Oração: Toda obra do diabo a minha volta vai cair sempre, porque o meu Deus é maior. 

É sou você rir diante do problema. O diabo trouxe a doença que vai cair. O poder de Deus já nos foi dado há 2000 

anos, por Jesus em  

Lucas 10.19: “Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará 

dano algum”. 

Fazer guerra na posição correta é não ter medo. Quem você e? Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você sabe 

qual é o cerco que  se não você nem chegarias a esta idade. 

Ninguém vai acabar consigo porque o propósito de Deus na sua vida é maior. 



 Ministério de Fé e Libertação 

 

3 

 

O diabo está aflito por isso, usa pessoas para o sacudir, quer  leva-lo ao desespero, quer  fazer crer que você não ora 

bem. Há qualquer coisa invisível em si e que você não sabe.  

O poder de Deus está baseado no sacrifício da cruz e na sua ressurreição. Ao feiticeiro não deixaras viver. Êxodos 

22.18 “Decreto e uma ordem judicial. governamental. Já não há tempo para se perder em orações”. 

Deus decretou para fazer os céus e a terra. Haja....Não se fala muito.Lê Daniel para saber como o Rei decretava. Pai 

em nome de Jesus pelo poder da tua palavra.. Se o espirito do senhor esta há liberdade. 

Ele disse  dou-te  a chave do reino o que amarraste na terra amarraste nos céus o que desatares na terra será 

desatado nos céus. Eu desato o meu marido das mãos daquela concubina. Em nome de Jesus. 

Pai em venho a ti em nome de Jesus para invocar a tua palavra. Me levanto hoje positivamente para declarar praga 

nenhuma chegara a minha tenda. 

Oração do reino não se chora, decreta-se, declara-se, executa. 

Receba uma notícias, ire-se ore em línguas, comunica-se com Deus os anjos virão. 

Primeiro louva depois ora em lingua.A língua estranha enterprete, não se traduz. Você não tenha receio de ninguém 

tenha ousadia diga senhor conforme a tua palavra... e vá ao assunto que o aflige. 

 


