Pregação: Convidado Apóstolo Rafael e Sua Esposa
Data: 10.03.13

Tema: Tempo Divino
Abertura: É uma honra estar aqui com vocês, penso que Deus nos quer mais próximos um do
outro, nós precisamos estar mais juntos. Eu preciso de vocês e vocês de mim... Agradeço a Deus
pela Apostola Tina e mais duas mulheres de Deus que nos puzeram a vestir formalmente a mim a
minha mulher. Acreditem mas, a muitos anos não uso gravata. Um dos maiores problemas que o
planeta terra tem chama-se desonra. Quando vivia nos Estados Unidos fui escolhido entre pastores
para estar com o Rei João Carlos e a Rainha Sofia. Eu sabia que não podia estar diante de um Rei
com as mãos vazias, tinha que levar algo e orei o que se podia dar á um Homem que obviamente
tem tudo. Recebi em oração o que devia o que fazer, encomendei e o ofereci. Em troca o Rei me
deu algo e descobri que pessoas como Ele valorizam muito a vestidura de um Homem de Deus.
Eu creio na prosperidade; Naquela que Deus traz para a sua vida para o abençoar e honrar; Mas não
creio na prosperidade para juntar dinheiro que deixa o homem fica louco.

Por esta mão já passou mais de 120 (cento vinte) rolexes (um dos relógios mais caros do mundo)
todos eles, ofereceram e honrei homens de Deus. Eu posso receber nas próximas semanas o melhor
relógio que já recebi até hoje, Eu posso viver sem relógio.

Mas não posso viver sem obedecer a Deus. Quando Deus me toca eu tiro os meus sapatos, tiro o
que for necessário, porque eu sei que é o momento de honrar. Quando você aprende isso, fecha a
porta ao diabo na sua vida completamente.
Eu não me lembro de algum dia ter repreendido o diabo por finanças. Eu acredito no que está
escrito. Satanás não pode tocar naquilo que pertence a Deus. O que hei-de pregar esta manhã será
ao nível mais alto, então vocês têm que preparar-se . A última vez que disse isso preguei por muitas
horas e foram tantos milagres...
Diga para o seu irmão: Se pensou que iria sair cedo, você veio para o culto errado…
… O seu tempo chegou… coisas que não imaginávamos acontecer vão acontecer. O Apóstolo teve
duas visões, uma com muitos números e outra com um exército de Anjos. Quando o Apostolo
perguntou a Deus.

Respondeu o Anjo do Senhor: Os números são códigos a descerem para Angola, muitos códigos
foram alterados, muitos vão viver milagres já mais imaginados.
O exército de Anjos desce para o continente Africano para evadir Angola com a Gloria de Jeová em
todos os sectores do governo, na presidência enfim ... Não haverá nenhuma província de Angola
que não será descoberta pelo poder de Deus. Toda bruxaria cairá, o poder do diabo será
envergonhado em Angola. Toda bruxaria, feitiçaria, macumba será quebrada em nome de Jesus.

…Deus é bom e o diabo não presta. A primeira manifestação do tempo de Deus, se chama “Tempo
Divino”. O que é o tempo Divino? A bíblia diz em Actos 17-26 - “E de um só sangue fez toda a
geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes
ordenados, e os limites da sua habitação”.
Irmãos há coisas que ainda não ocorreram em sua vida, não porque Deus esqueceu-se de si porque
ainda não era o tempo de Deus. Mas agora é tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus,
tudo será acelerado, o que não acontecia na sua vida vai acontecer.
Diga: “Eu sou ungida (o), alguma coisa está acontecer comigo”.

Eu estou convencido de que o tempo da igreja Africana é agora, tempo dos Angolanos é agora.
Você deve preparar-se porque vão devolver-te tudo o que lhe foi roubado e muito mais...
Levante as mãos e grite comigo”Senhor surpreenda-me (5x)”
Profecia: Diz o Senhor que os tempos em Angola foram acelerados porque causa do propósito do
Ministério de Fé e Libertação… Deus vai morar aqui em Angola, Deus vai ter o seu trono neste
ministério; Não haverá espaço para demónios em todo continente Africano. Deus diz que vai lutar
pela Apostola Ernestina e por este Ministério…
“Tudo alterou - se até na minha vida também alterou, até na vida de minha Esposa, tudo foi
alterado.

A minha Avó foi profeta, tudo que ela disse se cumpriu, mas antes de morrer; eu estava a pregar
num país no Sul de América. Tive que pedir permissão aos pastores para vê-la antes que morresse.
Quando cheguei em casa dos meus Pais ela estava na cama deitada rodeada de todos os filhos,
todos netos, muitos pastores. Eu olhei para ela e disse eu estava no Chile. Deus me falou que hoje
as 7 da manhã veriam buscar-te. Minha Avó ouviu e riu dizendo alguma coisa aprendeste. A mim,
Deus me falou a um mês atrás, por isso acordei cedo, tomei meu banho, estou com este vestido
novo e lindo esperando pelo meu Senhor. Os médicos antes de a enterrarem obrigaram a assinar o
termo de responsabilidade porque não perdeu a temperatura do corpo nem o sorriso. Eu disse aos
médicos vocês não entendem, não se compara a vida de um ímpio com a vida de um santo de Deus.
Seis meses após o enterro, tiraram -lhe da cova estava morta o seu corpo esta intacto. Três anos
após desenterraram ela já não havia ossos e acreditaram que estava morta. Antes de minha Avó
morrer chamou-me e deu -me o seu manto e disse-me algo ao ouvido a quase vinte anos atrás, e
pediu-me para guardar segredo. Todos queriam saber o segredo tive que guardar até chegar a
Angola, e tive a mesma visão e o Anjo me confirmou que era o momento de partilhar. Minha Avó
me disse guarda este segredo vais conhecer uma Mulher de uma cor diferente da sua Deus vai
connectar - te com o seu Espírito como fez a Davi e Natã. Esta mulher vai ter uma Igreja muito
grande que terá representação nos cinco continentes da terra. Quando a veres não a largue porque o
tempo de maior rompimento na terra ocorrerá quando você se encontrar com Ela. Quando vi esta
mulher em Moçambique. Eu disse-lhe fiquei em silêncio havia muitas nações. Quando vim a
Angola o Anjo do Senhor disse-me, A Apostola Ernestina é a mulher de que sua Avó falou.
Glorifica a Deus”.

Manifestação do tempo de Deus se chama uma temporada Divina. A bíblia nos diz em Genesis
1.14- “E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a
noite; e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos”.
Levante sua mão direita e diga as temporadas estabelecem é tempo de plantar e de colher. As
temporadas estabelecem o tempo de Outono, Inverno, Primavera e Verão. Não sei para quem vou
profetizar esta não é uma palavra para outra Nação mas é para Angola. Assim diz o Espírito de
Deus: Os dias frios, dias secos acabaram… Abra os ouvidos você tem de mudar esta mentalidade
Africana. Você não é Africano, você não é Angolano, você é um cidadão do Reino dos Céus.
Mateus 24:34 - “Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas
aconteçam”.
Se você Ler a bíblia de Abraão até Davi há catorze gerações, de Davi até a deportação há catorze
gerações, da deportação até Jesus há catorze gerações, se você soma são quarenta e duas gerações,
mas dá-se conta apenas de quarenta e uma gerações. Então onde está a outra? Aqui…Levante a sua
mão direita e diga … A bíblia fala de três dias, o dia da criação, o dia da desapesação e dum dia
dentro de outro dia. O dia da criação Deus fez as coisas; O dia despensacional foi apenas para
despensar, mas o dia dentro de outro dia apenas Abraão viveu isto. Diz a bíblia que o Abraão
obedeceu a Deus em matar a seu filho Isaac porque ele olhou para o dia de Cristo. Abraão quando
segurou seu filho pós -se quatro mil anos adiante, viu a morte de Jesus, a ressurreição e ascensão de
Jesus aos Céus, quer dizer saiu de um tempo e pós-se no outro. Abraão viu com os seus olhos o que
ninguém tinha visto, tocou com a sua mão o que ninguém tinha tocado…
O Apostolo contou que uma das suas filhas chamou-lhe e disse que tinha que pagar a Universidade
USD10,000 e apenas tinha USD 1000 no cartão de crédito. O Apostolo ouviu e disse-lhe vá a
Universidade e passa outra vez o mesmo cartão, a filha assim o fez apesar de relutante minutos
depois ligou de volta a chorar e a dizer ao pai que tinha dinheiro suficiente até para comprar o carro
se quisesse. E a filha perguntou o que era aquilo? O Pai respondeu um tempo dentro de outro
tempo. Alguém me dê USD 100 vou plantar o que digo. Não sou Angolano e estou a semeiar
quanto mais vocês…Levantem as mãos e digam a próxima manifestação da mente de Deus se
chama um “Momento Divino”. Segundo a bíblia sou existem dois momentos Divinos. O primeiro
foi o dia que Deus criou todas as coisas e Deus já não voltou a criar mais nada. O segundo
momento é quando Deus intervém na terra e se cumpri o que diz o “Pai nosso” onde diz a vontade
de Deus nos céus seja feita na terra e esse tempo se chama chrono e se vive a vida diária… Mas
dizem os que sabem que o Cairo maior nesta terra durou um ano e oito meses. Tem havido
movimentos em muitas partes da terra, mas os Kairos só têm passado um ano e oito meses.
Segundo a bíblia, Kairos significa o tempo oportuno é a hora exata, o tempo determinado, a hora
precisa em uma nação diferente com uma geração distinta sobre um povo escolhido por Deus para
algo sobrenatural. Quando o Kairos chega se você está em baixo, você vai para cima, toda família é
salva, ocorrem milagres não sou na igreja mas também nas ruas, nos hospitais, tudo se altera… Se
eu sou profeta de Deus abro neste dia em Angola hoje dia 10.03.2013, diz o Espírito de Deus, hoje
começa o maior Kairos da história do planeta terra.

Levantem agora as mãos, todo (a) homem, mulher jovem que tem fome e sede desesperada de
Deus, gente que querer ver a glória de Deus, querer ver milagres, gente que quer ver maravilhas
pessoas, que odeiam o pecado, odeiam o diabo, saiam de onde estão e veiam até onde estou. Pela
primeira vez em minha vida vou soltar o manto que está em mim. Se você está a brincar vá sentar se porque isto é demasiado sério. Agarra as mãos ao teu irmão e levanta as mãos ora como nunca
orou antes. Diga (7x): Eu quero a tua glória…
Apostola Ernestina - Diga tudo mudou na minha vida. Satanás você é mentiroso, fora da minha
vida, da minha casa, dos meus negócios, dos meus filhos e dos meus netos, da minha família, das
minhas finanças. Eu estou ungida por Deus para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda força do
inimigo e não me causará dano algum.
Diga Satanás cala boca, esta é a minha casa, você não pode mandar na minha casa;
Diga Satanás cala boca, este é o meu emprego, você não pode mandar no meu emprego;
Diga Satanás cala boca, esta é a minha casa, você não pode mandar na minha casa. Fora a bíblia me
declara que eu tenho poder sobre você. Todo poder ilegal que eu te tinha dado, hoje se quebre (3x).
Eu estabeleço o poder de Deus sobre mim. Em nome de Jesus. Todos demónios que foram
desatados para me destruir sejam amarrados, atados, e voltem ao inferno agora, fecho a porta, em
nome de Jesus. Satanás não pode ditar leis em minha casa em nome de Jesus. Aleluia!!!

