Pregação: Apóstola Tina
Data: 10.10.13
Tema: A Ressurreição
Diga : Ressurreição (3x). Tudo que se encontra morto deve ressuscitar; Na minha boca há poder. A palavra que eu
falo é de vida, tem qualquer coisa que transforma o ambiente. Nesta noite o que estava morto ressuscita, Aleluia.
Ontem falamos sobre mudança de mentalidade. E quando falamos de mudança de mentalidade uma das coisas
prioritárias que qualquer ser humano deve colocar no seu coração é o amor.
O amor perdoa. Continuo a insistir sempre no amor mesmo que alguém o faça sofrer, ame. Deixe Deus fazer as
coisas. Continue apenas a amar e a perdoar; Deus é quem sabe o que tem que fazer.
Quando perdoamos as pessoas temos uma vida saudável, e diferente. O amor é no interior não fora. Se você quer
vencer uma batalha, tem que amar, é tira e queda. Gloria a Deus…
Ate agora certas igrejas só pregam sobre o fim do mundo. Há pessoas que não conseguem fazer mas nada (estudar
por exemplo, não compram, nem constrói, não conseguem usufruir o que Cristo deixou na terra) porque estão a
espera do fim do mundo. Só ficam na mensagem da salvação…
É necessário pregar sobre o fim do mundo sem passar medo as pessoas… Continua a vida a ler o evangelho a fugir do
pecado, continua a amar, a investir se Jesus hoje vem você sobe.
Os sinais dos tempos não o manda ficar fechado. Cristo ressuscitou para a humanidade. Ele não é menino, mas Jesus
Cristo, Yeshua mashia (Ele está em ti, anda contigo, vive em ti, te revela). O Meu Deus Ressuscitou (3x). Se o teu
está vivo tem que acontecer alguma coisa na tua vida, você tem que ter fé, não para andar como anda. Na cruz do
calvário Ele derrotou, os principados, as potestades, e todas forças espirituais da maldade, nenhum diabo deve gozar
mais consigo, se não algo está mal.
O filho do homem (Jesus) que andou na terra, era 100% Deus e 100% humano. Andou, comeu, sentou, com os
homens na terra, tudo para impactar a tua vida…
O evangelho que prego é para mudança, se não há em si é falta de fé para mudar de estágio. Você não é uma prótese,
que nunca muda é artificial. Você pertence ao corpo de Cristo, que está vivo, e você também está vivo.
Ele diz; eis que estive morto, mas agora estou vivo para sempre e eternamente, e tenho a chaves do inferno. Eu sou
alfa e ómega; o princípio e o fim, a estrela do amanhã. Aleluia. Deus está vivo
João14.8-10: Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta.
Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e
como dizes tu: Mostra-nos o Pai?
Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo,
mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras.
Você veio com um propósito, vieste cumprir uma missão específica na terra, por isso é que Cristo veio primeiro e
cumpriu a dele.
Que diabo se cale…
O vosso problema é não acreditar na unção. Quando vocês deixarem de olha a Apostola Tina como uma mulher ou
como família a vossa vida vai mudar. Um profeta não tem honra na sua própria casa. Nos outros países é só uma
palavra e os milagres começam acontecer…
Eu não quero saber que problema deixou em casa, so sei que vim com um mandato de transformar vidas através da
palavra deste Deus que está vivo.
Deus me colocou como bênção das nações, E digo senhor neste dia me torna em bênção para as pessoas que estão
chorando. Não é necessário eu ir a tua casa uma oração minha transforma a tua vida completamente. Se Deus andou
aqui na terra a tua vida hoje tem que mudar, essa bruxaria tem que te largar, esses demónios tem que desaparecer,
porque há poder em Cristo ressurrecto.
Dizem que a terra é do diabo, do anticristo, não é nada. Está escrito a terra e a sua plenitude pertence a Deus...
Quando Deus para uma missão específica, ou você obedece ou Ele vai te perseguir e você entra no sofrimento, Deus
te tortura, você sofre em todas as áreas da tua vida
O mesmo fez com Jonas, não vens a bem vens a mal, e saberás quem manda na tua vida. Há muitos serão caçados
nesta noite… Hoje Deus vai falar e desatar o propósito no meu espírito; Eu não sou uma prótese. Ninguém vai
impedir-me de cumprir o propósito de Deus, podem levantar-se será para caírem…
Quando Deus te envia com um propósito não há Pai, Mãe, Igreja, Pastor, Apostolo que vai desviar, ou destruir porque
o propósito é maior, é mais forte.
A Apostola Tina é exemplo disso; Cinco mil Mulheres fizeram deserto para a matarem, mas está viva porque o
propósito é maior e essas mulheres morreram os filhos ficaram. A Apostola também já foi apedrejada e continua viva.
Corpo de Cristo, o seu propósito é maior, ninguém vai tirar a sua vida. Diga: Ainda que eu erre, Deus vai endireitar e
o meu propósito ninguém vai abafar.
Havia dói manos, Jacó e Esau; Jaco foi gatuno de benção, mentiroso. Deus diz na sua palavra eu amei a Jaco mas
aborreci Esau. O propósito estava em Jacó…

