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PREGADORA: APOSTOLA ERNESTINA MATIAS “TINA”
DATA: 07.07.2014
TEMA: JEJUM E ORAÇÃO SOBRE O TEMA “QUEBRANDO A INCREDULIDADE”
A maior parte da igreja anseia pelo poder de Deus, o segredo é seguir as instruções, louvar de
corpo e alma. O maior segredo do crente para respostas, visões e revelações é a adoração.
Muitas pessoas oram por orar, o intercessor quando guerreia tem que visualizar. Para adquirir
a presença de Deus, os seus ouvidos têm que estar conectados a Deus.
Quando você está a orar e de repente vem um versículo, não contraria, é Deus. Mas quando o
versículo contrário é carne.
Para a presença de Deus:
·

Muita intimidade

·

Pouca distracção

·

Muito louvor
Quando você está conectado a Deus, você não liga as pessoas que tratam mal, há um amor
que nasce no seu interior.

·
·

Aprende a louvar hinos proféticos que vêm do alto.
Foge dos louvores que não trazem a glória de Deus. Abandona os louvores que não trazem
um recado de Deus para o seu coração.

·

Aprenda a trazer a glória de Deus para o seu quarto.

·

Aprende a ter ouvidos espirituais.
Salmo 31:15 diz-nos: “Os meus tempos estão nas tuas mãos; livra-me das mãos dos meus
inimigos e dos que me perseguem”.
A igreja entrou num nível de raciocínio, pensar muito como é que vai resolver as situações. Se
Deus falou ele vai cumprir. A ignorância é pecado. Jesus quando fosse curar alguém
perguntava “ o que queres que te faça”, e depois dizia “seja feito conforme a tua fé”. Quando
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·
·
·

o anjo visitou Maria, ela disse “cumpra-se em mim segundo a tua palavra”, assim é na
resolução das situações, tudo de acordo com a palavra de Deus.
Queres ser próspero? Medita na palavra. De acordo com cada situação há uma palavra. Se
você quer ser um gigante na fé medita e confessa a palavra, ainda que não sintas nada, fé não
é sentimento.
Um pastor veio até mim perguntar qual era o meu segredo, e eu disse:
Horas e horas a buscar Deus.
Ler muito a bíblia
Adorar A Deus
Eu disse aquele pastor que tudo começa com a graça e depois a oração. Deus diz que fará a
diferença entre aquele que busca e aquele que não busca a Deus.
Deus não começou o mundo com guerra, ele começou com declarações. Muitas pessoas até
hoje não sabem quando é que devem declarar, decretar e quando é que devem orar.
Onde está a palavra? Ou o inimigo sai do caminho ou você passa por cima. De manhã, antes de
saíres de casa fala a palavra, não oiça mentiras. Há uns na terra que nunca o vão compreender,
siga o seu caminho.
Você ainda está solteiro(a) porque você quer, Deus disse na sua palavra que “Deus faz que o
solitário viva em família”.
Malaquias 3:14-16 diz : Vós tendes dito: Inútil é servir a Deus; que nos aproveita termos
cuidado em guardar os seus preceitos, e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos?
Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos; também os que cometem
impiedade são edificados; sim, eles tentam a Deus, e escapam.
Então aqueles que temeram ao Senhor falaram freqüentemente um ao outro; e o Senhor
atentou e ouviu; e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e
para os que se lembraram do seu nome.
Uma pessoa que não conhece Deus é que vai te abandalhar? Pega na palavra e decreta!
A tua mente e as tuas emoções recebem uma informação, mas onde é que está a palavra?
Tens que te vestir bem e te perfumar, com problemas ou sem problemas existe um Deus.
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Aprende a dizer as seguintes palavras:
·
·

Eu nasci para vence
Eu não nasci para ser vencido
São estas palavras que a igreja precisa, condenação não muda. Não se ajoelhe diante do Diabo,
Deus faz com que a solitária habite em família, você não nasceu para morrer solteiro (a). Não
vá para acama chorando, mas vá louvando a Deus.
Nossas filhas não serão mais amantes, elas casarão. Deus faz com que a solitária habite em
família. Não durma sem decretar a palavra.
Tens medo de quê? De um sonho mau que tiveste? Agindo Deus ninguém impedir, declara a
palavra.
Decreto

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pelo poder da palavra se rompam os céus e haja casamento, prosperidade…
As portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja
Decreto que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida.
Decreto que as portas do casamento resgatado não prevalecerão sobre a minha vida.
Em nome de Jesus decreto que as portas da miséria não prevalecerão contra a minha vida…
eu não posso passar fome.
Em nome de Jesus eu declaro que sou abençoado eu e a minha família.
Declaro que as portas do aborto não prevalecerão contra a minha vida.
Declaro cura imediata pelo poder da palavra.
Pelo poder da palavra desato revelações instantâneas na minha mente, quando eu dormir os
anjos visitem-me.
Declaro que os céus se fechem para qualquer feiticeiro ou marabu.

Palavra do Senhor!
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