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Oradora:Apostola Tina 

Tema: Os benefícios do Sangue de Jesus 

Data 11.05.2014 

 
Exortação não saia da igreja sem dar a sua oferta. Hoje é dia diferente 

A igreja está de parabéns porque começando na Segunda - Feira (12/05/14) as pregações do MFL passarão na TV 

Zimbo.  

De 16 a 21 a Apostola estará pregando em Londres, de 22 a 28 em Lisboa. 

Isaias 53.1: 1 “Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do SENHOR? 

Quem deu credito a palavra; o povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Tudo é possível naquele que 

crê. Porque que o homem tem sangue? Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança ... Tudo se 

reproduz de acordo com a sua espécie. Uma semente de uva só pode dar uva...O pecado o afasta  de Deus, faz com 

que voce se esconda  de Deus. Todo pecado faz com que você se esconda. Deus enviou seu filho amado para nos 

resgatar do pecado e da doença. O que o sangue de Jesus faz? 

Por exemplos comida normal faz com o sistema de digestão faça a sua purificação no corpo do homem quanto mais 

o sangue de Jesus que tem poder sobrenatural? 

O sangue de Jesus pertence a Deus, por isso Jesus diz Apocalipse 12.11: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro 

e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até à morte. 

Jesus recebeu o sangue do seu Pai que pode libertar, qualquer bêbado, pode  sarar de qualquer doença... 

Pense de maneira diferente, mudança de mentalidade, abra a sua mente. Há poder neste sangue para tirar o seu 

filho da droga, a sua filha da prostituição. 

Maria Madalena era prostituta, mas quando apresentou -se, Jesus tinha um sangue diferente... Você recebe esse 

sangue porque você segue a Jesus... 

Deus é fiel na sua palavra, não contraria a sua palavra, existem problemas, batalha com a palavra. Está escrito desde 

o dia de João Baptista se faz violência. Mastigue a bíblia e seja praticante,  

Diga: 

“Satanás você é mentiroso, Deus já tem a solução, você não vai me destruir nem a mim nem a minha família.  

As mulheres é que tem que se levantar a favor do seu marido. Satanás quer humilhar os homens. Há mais mulheres 

com melhores salários que homens.. 
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Voce Tem que declarar diariamente a palavra, depende do que você fala. Não olhe para o evangelho na desportiva. 

Diz-lhe já roubaste muito do que é meu. O que vocês falam não interessa o que interessa é o que Deus fala na sua 

palavra.  

1pedro1.18: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã 

maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos Pais. 

A última palavra está com Deus, não está com a sua rival, nem com o seu inimigo.  

Quem está a maquinar, o seu plano para  destrui-lo , contra a sua saúde, contra este Ministério, pelo sangue de 

Jesus vai ser abortado, destruído, anulado até as raízes. Está escrito toda arma forjada contra mim não prosperará... 

Este sangue hoje vai secar toda praga, maldição que foi lançada pela sua mãe, pai, madrasta, padrasto, marido, 

concubina do seu marido. Mistério, pactos feitos contra a sua vida , este sangue agora , purifica a sua vida purifica o 

seu quarto. Alguma coisa vai acontecer nestes dias a seu favor. O sangue de Jesus desata o seu marido de qualquer 

trabalho de feitiçaria, e vai expulsar tudo que precisa ser expulso hoje ... 

Hoje receba a vacina do sangue de Jesus. 

Virtudes que o amor a Deus facilita 

 

 Visões 

 Revelações  

 Deus combate por você 
 

Recado de Deus: 

Deus manda-me dizer ao seu povo para viver como se estivesse num estado de emergência, pois a vinda de 

Jesus está para breve. Deus me diz que muitas pessoas estão a viver de acordo com a sua carne e até já se 

esqueceram que Jesus está p’ra vir. 

Vão aparecer 4 Luas de Sangue… as 4 luas de sangue" e o eclipse solar, esses eventos cósmicos ocorrerão 

em 2014 e 2015, eles aparecerão nas seguintes datas: 

14 de Abril de 2014 (Páscoa). 

14 de Outubro de 2014 (festa dos tabernáculos). 

20 de Abril de 2015 (Páscoa). 

15 de Setembro de 2015 (festa dos tabernáculos). 

 

Nota Bem: Estas luas vão aparecer em dias de festas judaicas 

 

Palavra do Senhor! 


