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PREGADOR: APOSTOLA ERNESTINA MATIAS “TINA” 

TEMA: ADQUIRA CONHECIMENTO 

 

Nada pode ser feito sem conhecimento, muitos falam da Palavra mas afinal qual é a sua 

profundidade? Jesus disse: “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”. 

 

O diabo é mentiroso e o pai da mentira… posso até ser ameaçado, mas eu tenho a Verdade 

(Palavra). Deus diz na sua palavra que nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. 

Não é você que tem que fugir o bruxo, o bruxo é que tem que o fugir, trevas e luz não se 

misturam. Eu (Apostola Tina) entrei em lugares onde determinadas pessoas tiveram que se 

retirar. Deus falou e ponto final, então agarre-se a Palavra e aplica, Jesus diz que todos os dias 

ninguém o resistira. 

Ultimamente as pessoas gostam de dizer “Deus sabe todas as coisas”, isso tornou-se num 

slogan... As coisas não funciona assim, você é que tem que aplicar o que a Palavra diz na sua 

situação.  

João 8:32 diz: “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”. 

 

Não me vou baixar ao que o homem diz, a Palavra de Deus me diz que quando uma porta se 

fecha a outra se abre, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 

 

João 18:33-38 descreve: “Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus, e 

disse-lhe: Tu és o Rei dos Judeus? 

Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-to outros de mim? 

Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes 

entregaram-te a mim. Que fizeste? 

Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo; se o meu reino fosse deste mundo, 

pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus; mas agora o meu 

reino não é daqui. 

Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso 
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nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da 

verdade ouve a minha voz. 

Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? … 

 

Não tenha uma mente muito mesquinha, sempre a desconfiar, apenas decreta a verdade 

(Palavra) e se algo tiver que cair vai mesmo cair. Perdes uma batalha mas não a guerra… há 

muitas batalhas! Jesus sabia o porque e que veio ao mundo. Você sabe o porque é que você 

veio ao mundo? Quem é você que todos te pisam? Adquira conhecimento sem ele você não 

vai a lado nenhum. Oseias 4:6 diz: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o 

conhecimento… adquira conhecimento, liga-se a Palavra. 

 

Oseias 4:6 “Não diz porque o diabo é mais forte, e sim porque faltou conhecimento”. 

 

Palavra do Senhor! 

 


