Ministério de Fé e Libertação

Pregação: Convidado Apóstolo Rafael e Sua Esposa
Data: 13.03.13
Abertura:” Aleluia, abraça quem estiver próximo de você. Esta é uma noite de
restituição, esta é uma noite profética, esta é uma noite de recuperação, esta é uma noite
de conquista, esta é uma noite de pacto, esta é uma noite de honra”.
I Samuel -.2:10 lê-se : “E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em QuiriateJearim, e tantos dias se passaram que até chegaram vinte anos, e lamentava toda a casa
de Israel pelo SENHOR. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com
todo o vosso coração vos converterdes ao SENHOR, tirai dentre vós os deuses
estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao SENHOR, e servi a ele só, e vos
livrará da mão dos filisteus. Então os filhos Samuel: Congregai a todo o Israel em
Mizpá; e orarei por vós ao SENHOR. E congregaram-se em Mizpá, e tiraram água, e a
derramaram perante o SENHOR, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra
o SENHOR. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mizpá. Ouvindo, pois, os filisteus
que os filhos de Israel estavam congregados em Mizpá, subiram os maiorais dos
filisteus contra Israel; o que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus.
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Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao SENHOR nosso
Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro
de mama, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao SENHOR; e clamou Samuel ao
SENHOR por Israel, e o SENHOR lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel
sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel; e trovejou o
SENHOR aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo
que foram derrotados diante dos filhos de Israel”.
Anote bem o que eu disser porque tudo que falar nesta noite vai acontecer. Você não
precisa de uma profecia de uma hora, apenas uma única palavra da boca de Deus para
mudar sua vida… Esta é uma noite para águias… quero que vocês saibam que são
qualificados para a bênção de Deus… Eu acredito que nesta noite acidentes, juízos,
problemas foram interrompidos porque Deus o trouxe para um lugar de restituição… O
esperma de Deus e sua palavra vão fecundar o seu ventre espiritual. Você há de sair
daqui num processo de gestação; Onde não podia caminhar, você vai correr, os
impossíveis serão possíveis. Você vai entrar em lugares onde nunca sonhou entrar…
Na bíblia há um primeiro tempo e depois existe um tempo posterior; Deus não só atua
no tempo mais também no tempo posterior quer dizer que muitos de vocês deixaram
que o tempo de Deus passase, mas pela misericórdia de Deus não aconteceu… O tempo
que vem será o tempo de maior glória sobre a sua vida. Deus tem pacto com esta casa,
com esta mulher de Deus (Apostola Ernestina) …
Deus tem altares e tem o seu povo que está disposto a fazer o que nunca fizeram e a
caminhar onde nunca caminharam. Esta é uma guerra de altares, esta é uma guerra de
Sacerdotes necessitamos de homens e mulheres que podem encher o trono de Deus de
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adoração, necessitamos de homens e mulheres que não conformem com qualquer coisa,
que vão mais além… Não somente guerra de altares, não é somente guerra de adoração,
esta é uma guerra de profetas. Satanás tinha seus profetas no tempo de Baal, mas
chegou o dia que Elias desafiou os profetas de Baal e de Azera (oitocentos e cinquenta)
no monte dizendo o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Esta é uma
guerra de profetas, quando fores a tua casa falarás para tudo que está errado, acabou a
tua mentira diabo…
Diga:”Hoje se definem muitas coisas. Hoje Deus me muda de posição, e vou possuir o
que nunca imaginei. Eu verei com os meus olhos a glória que foi guardada nos últimos
dias, a mão de Deus todo poderosos… Esta é uma guerra de Deus, de altares de profetas
de ofertas”.
Vocês me desculpem povo de Deus, tenho vinte e seis anos de Ministério e já vi
mulheres que engravidam e quando dão a luz e ofertas ao diabo. Só as pessoas na igreja
questionam Deus com os seus dízimos e ofertas. Existe uma cantora Norte-Americana
que se chama Madona e um cantor que já morreu também Norte-Americano que se
chamou Michael Jackson, ele dava o dízimo de noventa porcentos de seus lucros para
uma igreja satânica.
Somente aqui na igreja vejo que as pessoas se portam como miseráveis. Eu nunca vi aos
filhos do diabo negando nada ao diabo, por isso é uma guerra de ofertas. Diz-me a
realidade da sua oferta e o direi o quanto amas o seu Deus.
Sacudi quem está ao seu lado e diga tudo que tenho pertence a Deus. Esta é uma guerra
de Reino. Um Reino possui as trevas outro Reino trás a luz; Um Reino traz a miséria
outro Reino trás a bênção; Um Reino traz a enfermidade, outro Reino arranca; Um
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Reino traz o pecado, ou outro tráz a santidade. Eu caminho no reino dos Céus; eu
caminho sobre serpentes e escorpiões; Satanás só pode saber sobe mim o tamanho da
sola do meu sapato. Eu sou úngido por Deus. Glória a Deus…
Diga para a pessoa ao seu lado você hoje está com um lustro diferente por estar aqui,
porque o Ministério de Fé e Libertação não foi criado para qualquer pessoa; Isso é para
gente de alto nível, para pessoas de luxo, para gente fina, gente guerreira, este é um
ministério de águias, este é um ministério de guerreiro ensinado por Deus. Aqui não
importa como você chegou, mas como saiu. Aqui tudo muda, se queres ver a Glória de
Deus, a mão de Deus seja bem-vinda (o) esta é sua casa. Em nome de Jesus; Adore a
Deus se você pode. Eu estou qualificada para a bênção; Eu tenho um selo e sou
ensinada para o êxito, ninguém pode impedir de receber a minha bênção, o que Deus diz
sobre mim vai cumprir-se.
Quando Jesus conversava com a mulher samaritana pergunto-lhe onde esta o seu
marido? A mulher samaritana respondeu que não tinha marido. Jesus disse você disse
bem tiveste cinco maridos e o que você também não é seu marido. Isso quer dizer que
Ele teve seis maridos, agora analisa isto em revelação que Jesus estava falando de uma
maneira profética. O sexto marido que a samaritana tinha no mundo espiritual era o
império de Roma, quer dizer que ela tinha casado com o sistema. Mas houve o sétimo
matrimónio que foi com Jesus que estava a sua frente.
Existem muitas pessoas em Angola que se casaram com o sistema, estão a esperaque o
governo faça alguma coisa por eles. Mas tenho uma notícia para vocês que no sétimo
matrimónio onde há restauração é quando se casa com o Rei da Glória, e os Céus estão
abertos para você. Aquele que casa com o reinos dos céus começa, entrar em níveis de
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autoridades, governo, de poder e de Glória. Você precisa tirar da sua cabeça que é
angolano, você não é Africano, você é um cidadão do Reino dos Céus, então deves falar
se posicionando lá em cima.
Você deve viver bem por aquilo que você representa aqui na terra. Você representa
Deus. Alguns que vocês se nunca fez façam um curso básico de Administração de
Empresas, estou a falar em nome de Jesus, alguns terão empresas grandes para gerir.
Tire também um curso de Etiquetas porque você será convidado para comer lugares tão
finos que nunca imaginou e vai precisar saber se comportar a mesa.
Vocês ão de ver a mão de Deus… Vejam as escritura, Israel quando perdeu a Arca foi
como se nada mais tinha. Perder a Arca para Israel era perder a presença, aliança a
protecção, o poder de Deus, era perder a vida, ficaram com a casca e perderam a
essência, ficaram com o antigo Testamento mas a realidade foi-se. O que adianta falar
de Deus, se você não vê o seu poder, de que te serve levantar as mãos se você não sente
o poder dele, que adianta cantar se você não sente a Glória dele; De que serve pregar se
os doentes se não são curados… Quando roubaram a arca, foi tudo por vinte anos não
havia vida, nem glória, nem poder.
Apóstolo Rafael aproveitou a oportunidade para profetizar para a vida e Ministério da
Apóstola Ernestina: “Assim diz o Senhor; Eu juro com a minha mão levantada eu tenho
uma aliança contigo. Digo para ti mulher todos que se levantarem contra ti morrerão…
A minha Glória em ti e nesse povo será vista; Esse ministério terá representação nos
cinco continentes. Eu juro pelo meu nome que o teu povo não será doente, não será
pobre, não vai caminhar no pecado, não morrerá no deserto; Eu juro em meu nome, que
onde os teus filhos caminharem as pessoas verão a minha Glória no teu povo, as pessoas
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ão de ver o brilho da minha presença no rosto deles; Juro pelo meu nome que os
Pastores que saírem do seu lombo serão homens e mulheres de êxito.
Eu oro para que Deus tire toda desilusão, tristeza, dor da sua vida, agora. Pela segunda
vez na minha vida vejo a mão de Deus entrar neste lugar… Vou dar um nome profético
para os jovens daqui com a permissão da Apóstola. Vocês são a Geração escolhida, são
profetas de Deus; vocês não serão adúlteros nem fornicadores como vossos Pais; Eu
tomo a santidade da Apóstola e coloco em suas vidas agora. Todo casamento feito pela
bruxaria eu destruo agora, toda bruxa que está a querer destruir seu matrimónio eu
ordeno que morra…
Eu respeito o costume Africano, Eu respeito o carinho que têm, mas quando se fala no
profético e no Apostólico, há coisas que não se tolera há coisas que não tolero, vocês
devem chamar a esta mulher é a Apostola Tina e não Mãmã Tina. O excesso de
familiaridade chega ao desprezo. Ela pode ser sua Mãe porque o pariu no espírito para
uns e no ventre para outros, mas ela é a sua Apóstola. Se a veres como Apóstola
chegarás onde as pessoas nunca chegaram, o que fizeres por ela será igual ao que
fizesseres para Deus. Aprende esse principio, Deus não faz nada na terra se não por
intermédio de alguém. Honrem a mulher que tem a vara de Deus neste País; Honrem a
mulher que tem o Dom de Deus neste Momento. A Apostola Ernestina é a Mulher deste
momento, desta geração escolhida que vão transcender a outras multidões de idiomas.
Este é o ano de Honra”.
Voltando a mensagem principal: Perdeu-se a Arca, mas Deus levantou Samuel, disse
Samuel vamos para um monte que se chama Mispa. A Apostola não irá onde a multidão
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quer, mas sim a onde Deus disser que tem que ir porque Deus não segue as multidões,
Deus caminha com uma mulher de pacto… A nuvem só seguia a Moisés.
Diga para quem esta a seu lado: Isso está bom e ficará ainda melhor porque tem
demónios que estão a ser golpeados. Eu acredito uma vez mais que juízos foram
interrompidos. Eu acredito que foi uma guerra para chegar até aqui, mas você chegou
porque é vencedora, é vencedor.
Vocês têm que tirar os altares de baal que tem na sua vida. Antes de Deus restituir tem
que tirar todo lixo. O povo começou a tomar decisões. Amados Deus honra decisões,
quando você honra Deus, Deus retribui e te surpreende.
Aquele povo dirigiu-se para o monte da mispa. Mispa é o monte da restituição, onde
tudo que foi roubado é recuperado. Os inimigos (felisteus) levantavam-se para destruir o
povo de Israel que tinha medo. Então o povo foi para Samuel perguntando o que fazer.
Samuel respondeu fiquem calmos e quietos. Samuel sacrificou um cordeiro que ainda
mamava…
O único que pode devolver tudo que o diabo roubou de você é o cordeiro de Deus. O
cordeiro de Deus está aqui e fez pacto com esta casa. Deus chamou-me aqui para vos
lembrar, o que saiu da boca desta mulher de Deus que vocês têm um pacto com Deus.
Este lugar se chama Mizpa.
Grave a data desta noite 13.03.13. Aqui há homens e mulheres que terão a resposta de
Deus. Amanhã a esta hora muitos de vocês estarão a chorar porque virão a mão de
Deus. Familiares seus em outro continênte nesta noite e saberão que algo está a
acontecer onde eles estão. Esta noite vem respostas de Deus. Os muros de Jericó caíram

7

na volta número 13. Tudas as fortalezas da sua vida caíram. Eu e a minha esposa
estamos a orar, tudo que pedimos em oração e no dia seguinte acontece. Estamos a
pedir coisas que pareciam impossíveis e lá no nosso País está a acontecr. Se acontece
connosco como não acontece com vocês? Se você está ao lado de alguém que viveu um
milagre diga para você mesmo o próximo serei eu.
Apostola de Ernestina tomou a palavra para oarar para o povo de Deus : “Digam
homem e mulher de destino, os muros hoje caíram quem se levantar contra mim vai
cair. Dia 13 libertação. Eu e a minha casa somos aquilo que Deus diz e não o que a
minha inimiga diz. Aleluia. Ano de restituição, de recuperação não só para mim mas,
para a minha família toda. O que os meus antepassados perderam eu vou recuperar tudo.
Aleluia.
Glória a Deus. Esta é a Glória da última casa que está invadir a terra. A terra está a
tremer, os demónios não têm sítio para esconder.-se Mesmo de dia já estão a reagir. Os
Anjos do Senhor especialistas para estes casos, estão a prende-los. Todo Anjo
especialista em crise está a afastar vários demónios para desatar a glória.
Diga: Olha-me bem de baixo para cima não sou a mesma pessoa, o que está sobre a
minha vida nem imaginas. Tu não vês a corôa, eu a tenho porque está escrito no livro
de Salmo 8-5“Deus me coroo. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e
de honra o coroaste”.
Os demónios hoje estão a fugir um por um; A bruxaria está a ser desfeitas; as suas
reuniões estão a ser queimadas pelo fogo de Deus. Os satanistas não estão aguentar.
Aleluia; a glória de Deus é maior (3x). Eu sou uma bênção e não uma maldição, estou
por cima e não por baixo; Sou abençoada a entrar e ao sair; O que Deus abençoou
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ninguém podem amaldiçoar. É minha hora é meu tempo, digam o que disserem. Eu
recebo hoje o espírito que está na Apostola Tina. Esse espírito que está nela seja
desatado na minha vida e amanhã terei surpresas….
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