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Maturidade Espiritual 

12 /02/2014 

TEMA :Ordem apostólica tem disciplina. Rompendo fortaleza 

 

A bíblia nos diz que tudo deve ser julgado. O recado vem para exortar, consolar e ajudar. Deus não traz confusão. 

Irmãos que todos os dias têm uma palavra é controlo do espírito de Jezabel 

Tiago1.2: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações; 

3 Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. 

4 Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa 

alguma. 

5 E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, 

e ser-lhe-á dada. 

6 Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada 

pelo vento, e lançada de uma para outra parte. 

7 Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. 

8 O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. 

 

Este homem/mulher não alcança nada com Deus porque tem pressa, porque pede sem fé. Muito inconstante, muda 

constantemente.  Disciplina siga a visão, no trabalho seja pontual. Siga as regras. Ética... 

Jeremias17. 9 Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá? ao espirito 

santo 

Deus não erra... Romper as maldições da lei 

Galatas 3.13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós; porque está escrito: Maldito 

todo aquele que for pendurado no madeiro; 

Jesus me resgato da humilhação. 

Um ato profético não deve ser um ritual, se não é bruxaria evangélica, crer mais nos utensílios que na palavra 

também é bruxaria evangélica 

 

Hoje rompo e repreendo toda maldição que existe na minha familia, no meu corpo não vai agir para nenhuma 

doença. Pelo poder da palavra eu rompo e me liberto de toda maldição de mente dividida, exquizofenia, de 

divórcio, da idolatria, toda palavra falada por alguém contra mim, toda palavra negativa em frenteao mar, em um 
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cemitério, em um monte, em frente ao um rio de água doce e de água salgada, em uma encruzilhada, enfrente a 

uma campa 

De toda influência maligna, todo poder de influência de espíritos maliguino que foram consultados para trazer 

maldição na minha vida... 

Em nome de Jesus e pelo poder da palavra, rompo e me liberto toda maldição proferida por conselho, dos bruxos 

todos os dias a meia noite. Hoje eu corto, rompo a nível local, nacional e internacional. 

Eu decreto que esta reunião contra mim na minha vida nunca mais, envio a confusão que não se entendam... 

...Toda Maldição escondida para trazer tragédia, Pai envia os teus Anjos e remova a tragédia  

Pai pelo poder da tua palavra, remova a tragédia tu tens poder para desviar,  

Tu governas os céus e a terra Glorifica o teu nome, remova a tragédia, e silencia a voz do maligno pelo sacrifício da 

Cruz do calvário e pela vitória da Cruz. Desata a vitória, que o mundo saiba que só existe um Deus verdadeiro, que 

fez os céus e a terra... 

 

Oração : Senhor quero ser visitada por ti. Declaro que o meu Deus é grande e poderoso. 

Nós estamos a por a casa em ordem? Quando recebemos um recado devemos questionar a sua origem. Se vem de 

Deus  sente-se no espirito, caso contrario é carnalidade... 

Deve-se dar mais crédito a palavra do que os utensílios, se não é bruxaria evangélica. Se alguém te diz traz vassoura 

na igreja pergunta onde está a palavra. Um Quimbandeiro é que diz traz panela...Vassoura. 

A Apostola Tina ensina que devemos usar o óleo de unção e segurar na palavra. O acto profético deve ser feito pela 

Apostola. A igreja tem que entrar em ordem apostólica. Há poder na palavra. Fé é certeza, não conhece derrota. 

Quando você tem  fé todos demônios têm que estar debaixo dos seus pés. Não é o que o homem diz mas o que 

Deus Diz: 

 

Actos 3. 1 E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. 

2 E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do 

templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. 

3 O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. 

4 E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. 

5 E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. 

6 E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, 

levanta-te e anda. 

16 E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis; sim, a fé que vem por ele, deu a 

este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. 

Todo demônio tem que respeitar e se dobrar no  nome de Jesus 
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Há sempre um dia que as coisas têm que mudar. De acordo com Eclesiaste a tempo para tudo 

Está escrito em filipenses e lhe foi dado um nome quem esta acima de todo nome... Pela fé deste nome de 

Fevereiro até a Dezembro verás a Gloria. Quem quer ter sucesso medita no livro da lei. Tudo está conectado com a 

palavra, Deus falou e tudo aconteceu.  

 

No livro de Jeremias lê-se que Deus vela a sua palavra para faze-la cumprir. A palavra quem sair da minha boca não 

voltara para mim vazia. Pela fé e pela palavra ninguém vai para parar o meu chamado.  

 

Provérbios 4.20 Filho meu, atenta para as minhas palavras; às minhas razões inclina o teu ouvido. 

21 Não as deixes apartar-se dos teus olhos; guarda-as no íntimo do teu coração. 

22 Porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. 

23 Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. 

Você deve confessar diariamente a palavra. A ciência médica falha mas o meu Deus não falha. 

Primeiro fala a palavra depois procura os médicos.  

 

 


