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EXALTAÇÃO: APOSTÓLA TINA
DATA: 14.04.13
TEMA: PRESERVAR A IMAGEM DA IGREJA

Oração de Abertura: “Pai venho em do nome que está acima de todo nome, o nome
que está acima da doença, está acima da prostituição, está acima de todo trabalho do
inimigo. desatar o poder do teu reino sobre este lugar”.
Amados gostaria que deixassem de envolver a igreja em escândalos; Fique bem claro
mulheres, são as mulheres que mais têm denegrido este ministérios. As mulheres não
sabem o que querem. Se você não é mulher casada não tem que esperar. Irmã se você
quer arranjar marido arranja já. Eu cansei- me de ouvir dizer que a Apostola mandou me esperar. Mulher casada sabe qual é o seu lugar, Ela sabe que Deus vai mudar o seu
marido, fique quieta. Aleluia.
Muitas agarram-se ao meu testemunho como o marido da Apostola voltou, o meu
também vai voltar. O meu marido nunca me disse Tina tu não prestas, poderia ter as
suas curvas nunca dormiu fora de casa. Mas, a mulher que não quer esperar pelo seu
marido, está cansada desta vida divorcie-se e case-se com outro.
Dói muito quando um marido chega e diz que não prestas, já não gosto de ti, não passes
mais a minha frente, não te suporto; minha filha quando isso acontecer largue este
homem. Não diga estou a secar porque a Apostóla disse- me para esperar e ele não
volta, estão a aparecer r bons pretendentes mas ela disse-me para esperar.
Minha filha, meu filho amor não se forçaa ninguém, como disse Camões o”Amor é
ferida que arde sem se ver”. Mulher tem que saber valorizar- se. Mulher que se preze
não se arrasta, não arranja espias, não paga detectives, não controla onde ele passou ou
não passou. Se é teu vai voltar, se não for deixa-lhe ir. As vezes Deus, está a livrar-te de
algo bem pior.
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Se o Homem disser que quer o divórcio, não te amo, dá-lhe o divórcio. Não compensa
ter uma relação forçada. Um Homem que a escorraça não mostra nem um poço de
remorso nem pede ajuda para mudar, deixa-o ir se não vai acabar por matar-te aos
poucos.
Homens devem ter carácter, não devem andar atrás de várias mulheres em simultâneo.
Isso está a trazer confusão na igreja. Este lugar não é para encontros mas, para buscar
Deus. Um homem com carácter é íntegro ou tem uma mulher, ou tem uma namorada, ou
tem uma noiva e respeita a pessoa que tem. Se não a quer diga não quero mais e ponto
final não ande com várias mulheres.
Homem não é propriedade da mulher; Mulher não é propriedade de homem. Nós
pertencemos a Deus. Ninguém se atreve a pensar em matar alguém isto é diabólico. Eu
como Apostola desta igreja repreendo este espírito diabólico na igreja…
A igreja reconcilia casais, não força, se uma das partes não quer não insista, isto é
biblico. Rei morto, rei posto comecem a ler mais a bíblia.
Todo homem ou mulher que saiu de uma relação deve se preocupar em reflectir pelo
menos três meses antes de avançar para a relação seguinte. Quando estiver pronto ou
pronta para outra relação procure saber o motivo do divórcio, noivado ou namoro, onde
trabalha, quem é a sua família, não tenha pressa. Desde que o mundo existe homens e
mulheres não acabaram.
Meninas do MFL não andem com tios mais velhos. Mulheres do coral não andem com
homens casados não importa a situação. Se estiver divorciado sim avança, é bom ter o
seu parceiro. Jovens da igreja parem de andar com mulheres mais velhas, por causa de
dinheiro.Precisam ser desmamados.
Jovens do coro há muitas mulheres aqui dentro da igreja,não há necessidade de
buscarem mulheres de fora .
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Oração de batalha: “Toda Força demoníaca que se levantou contra mim para
derrubar- me. Agora repreendo, torno sem poder. Eu decreto que esta força saia (3x)
Em nome de Jesus.
Pai em nome de Jesus, é neste nome que tem poder sobre toda enfermidade, sobre o
divórcio, sobre as forças malignas. Hoje me levanto para repreender e desatar tudo
aquilo que está preso na mão dos demónios.
Em nome de Jesus me movo profeticamente dentro da minha casa, no meu trabalho
para repreender, em minha casa todos demónios, forças das trevas malignas, coisas
estranhas que se encontram na minha casa.
Senhor te louvo nesta manhã, estou declarando victória em todas as áreas da minha
vida. Eu me levanto para repreender toda vingança do inimigo contra a minha vida,
minha família, meus negócios, finanças, no meu ministério… Eu sou filha(o) de Deus
eleita(o), ungida(o), sou cabeça e não calda, estou por cima e não por baixo, sou
abençoada ao entrar e ao sair. Eu gozo o favor de Deus e a sua misericórdia… Eu
declaro portas abertas, conexões certas, declaro notícias novas, que os céus se abram.
Pai desata Anjos em todo lugar para recolher o que é meu. Dia de restituição,
recuperação, e de explosão. Pai muito obrigada, que a minha honra seja em todo lugar.
Pai muito obrigada porque tu já respondeste as minhas reocuoações, rendo-te graças
pela victoria e resposta imediata.
Pelo sangue de Jesus todo inimigo caia, pelo poder do espírito santo, agora mergulha
toda minha casa, minha família, meus bens, cubra-os com o sangue de Jesus”.
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