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ORADOR: APOSTOLA TINA 

TEMA: EXORTAÇÃO A IGREJA 

 

 

Apelo da Apostola para a Igreja sobre a união entre os departamentos no Ministério de Fé 

Libertação. 

Lembrou-nos que este é um ano de honra, reconhecimento, mudança. Devemos ser humildes 

e obedecer as instruções. 

Uma pessoa humilde diz ensina-me, corrige-me, procura saber se o que faz glorifica a Deus ou 

não. O orgulhoso não gosta de ser repreendido. Igreja não deixa o diabo colocar maus 

pensamentos na sua mente.  

Diga não aos maus pensamentos, eu não quero ir ao inferno expulse-o para fora. Continuando, 

a Apostola disse ainda ser necessário crescer e sermos obedientes. Diga Mamã eu quero 

aprender contigo mas as vezes tenho, maus pensamentos. A bíblia nos declara muitos são 

chamados e poucos são escolhidos. 

Aquele que é humilde aceita a disciplina. Os que seguem essa obra devem ser humildes e 

saber se as suas obras glorificam Deus. A bíblia diz na sua palavra vai e não peques mais. Será 

que você crê com o seu coração em Deus. A bíblia é a palavra de Deus.· 

Um povo apostólico, um povo profético recebe a informação mas anda com a revelação. Ele 

tem palavra. A bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Temos olhos e ouvidos 

carnais e olhos e ouvidos espirituais.· 

Não deixe nenhuma amiga, tirá-la o fogo de Deus. O rancor, amargura e o ódio podem leva-lo 

ao inferno. Lave a sua mente diariamente com o sangue de Jesus e com a palavra de Deus. Não 

dê atenção a quem o magoar na igreja, deixe Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Deixe 

Deus descobrir quem você é. Deus é que há de exalta-lo sempre.  

Quando tiver este poder ninguém vai ignora-lo, porque o poder atrai, 

Acorde de manhã louvando ao Senhor, exalte o Senhor. Agindo Deus ninguém impedirá. 

 

Palavra do Senhor... 

 

 


