
DATA:  07/11/2012 

PREGADORA: APOSTOLA ERNESTINA MATIAS “TINA” 

TEMA- APRENDENDO A RECONHECER UMA ATMOSFERA DE MORTE. 
 
 

Muitas vezes as pessoas encontram-se sob forte influência de um espírito de morte, na grande maioria, sem 
saber discernir e como combater. 

 Uma pessoa que fala muito de morte ou pensa muito nela está a desatar uma atmosfera de morte. Os nossos 
antepassados fizeram muitos pactos de morte e nós temos eu aprender a quebrar. 

 

 No livro de I de Reis17:8-12 lê-se:   “Então veio a ele a palavra do SENHOR, dizendo : Levanta-te, e vai para 

Sarepta, que é de Sidom, e habita ali; eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se 

levantou, e foi a Sarepta; e, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando 

lenha; e ele a chamou, e lhe disse: Trazei-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E, indo ela a 

trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: 

Vive o SENHOR teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e 

um pouco de azeite numa botija; e vê aqui apanhei dois cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu 

filho, para que o comamos, e morramos.” 

 Está viúva havia activado para si e para o seu filho uma atmosfera de morte. Quando você diz “na minha 

família morrem muito, estás a activar a morte. A sua linguagem agora tem que ser a seguinte: Na minha 

família morriam muito mas agora já não morrem mais.    

 A viúva havia dito que só tinha um bocado de pão para comer com o seu filho e depois morrerem. Existem 

pessoas que por uma mínima coisa ou  pequena dor a palavra é logo “vou morrer”. Por outro lado, existem 

famílias com sentenças de morte na qual, aos cinquenta anos, num determinado mês e dia a pessoa tem que 

morrer, mas, para você que está em Cristo Jesus, isso já não é para si. Nunca te compares com os demais 

membros da sua família. 

Aquele que tem a palavra de Deus sabe que não vai morrer enquanto o propósito de Deus não se cumprir na 

sua vida, mesmo doente cita a palavra “pelas pisaditas de Jesus nós já fomos sarados”. Deus deu-te poder para 

pisares serpentes e escorpiões e nada te causara dano algum. Algumas pessoas nas famílias questionam-se 

sobre quem será a próxima pessoa a morrer 

Em Oseias 13:14 lemos ainda: “Eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó 

morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus 

olhos”. 

 Existem duas leis e uma vence a outra, a lei do espírito de vida e a lei do espírito de morte. 

Romanos 8:1-2 lê-se: ”Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não 

andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou 

da lei do pecado e da morte”. 

  

 

Tens que saber que se estás em Cristo Jesus há uma lei de vida e ela tem que guardar-te. 

O facto de estares doente não significa que vais morrer, tudo depende da sua mente, muitos não morrerem 

por doença e sim por aquilo que mentalizam em relação a doença. 


