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Tema: Maldições
Oração de Abertura pela Apóstola Tina: Pai em nome de Jesus nesta manhã de
um novo dia. Tu és um Deus novo. Há coisas novas para fazer neste dia. Nós nos
rendemos aqui neste lugar humilde para purificar no teu sangue. Vem com a tua
palavra, com a tua revelação, vem com rema neste dia. Prometemos dar-te toda
honra, glória e adoração e poder. Yeshua meshia. Senhor tudo é para ti,
repreendemos todo trabalho do inimigo, tornamos sem poder nesta sala.
Desatamos anjos para ministrar em cada pessoa, rompemos todo paradigma que
tenha formado fortalezas nas nossas mentes. Que os nossos corações estejam
abertos a palavra. Nós oramos agradecemos e colocamos o sangue o sangue de
Jesus para protecção das nossas vidas, nossas famílias, nossas casas e nossos
ministérios em nome de Jesus. Amem!!!
Como a Profetisa ensinando dizendo o seguinte: Diga para quem está ao seu lado
Senhor estou muito feliz por estares aqui. Eu te amo porque sei que o Senhor me
ama. Não importa quem es nem onde saíste...
O que é uma maldição? Vimos que a iniquidade é a maldade, algo que se torce,
que é mau ao contrario da justiça. A maldição é um pagamento estabelecido por
Deus na vida de uma pessoa e descendência como resultado da iniquidade. É a
forma pela qual se manifestam os desvios dos ancestrais.
As pessoas explicam de uma maneira sensível, ao meu Pai lhe passava o mesmo, á
minha Mãe passa o mesmo. Contaram-me que os meus Avós passaram pelo
mesmo
O que diz a bíblia sobre maldições de acordo com o livro de Deuteronómio 28,
Aconselho-lhes que estudem este capítulo em suas casas.
De acordo com este capítulo, uma maldição implica humilhação e aridez (quando
tudo está seco). Por outro lado , a chuva é símbolo de bênção, igual aos filhos.
Depois de visitar Israel aprende-se que é uma nação situada no deserto e que
quando não chove oram para que tal aconteça, porque a chuva abençoa a terra. Ao

abençoar a terra, a chuva bendiz os recursos da terra, as colheitas são boas, a
economia prospera. Depois de visitar Israel aprende-se valorizar a chuva,
aprende-se que a chuva representa o bom, a bondade de Deus. Então um lugar
árido significa maldição, o livro de Deuteronômio ensina que a esterilidade é uma
maldição porque os filhos são uma bênção… Porque o Senhor disse na sua palavra
frutificai-vos. Para os Hebreus, uma mulher Hebraica que gera filhos preserva a
geração e a linhagem de Abraão.
Dentro das enfermidades físicas e Mentais estão as congénitas que são as
hereditárias tais como diabetes, doenças do coração. No lado materno da Profetisa
todos seus tios e o avô não viveram mais de 65 anos, todos morreram de
enfermidade de coração.
Outras maldições tais como câncer no seio, desintegração familiar, divorcio,
divisão, famílias disfuncionais, lutas, contendas entre irmãos. Ouvem-se histórias
de irmãos que lutaram por dinheiro, por herança a semelhança dos seus ancestrais.
De acordo com o livro de Deteuronômio, pobreza não é só carência de dinheiro.
Voce pode ser rica em dinheiro e pobre pela falta de perdão. Pobreza significa falta
de algo. Você pode ser pobre em dinheiro e rica por perdoar.
A bíblia declara que Jesus levou na cruz todas nossas maldições. Por isso quando
alguém está enfermo, Eu oro “Pai seja feita a tua vontade”. A bíblia diz que Jesus
morreu e se fez enfermidade (câncer, diabete, sífilis, sida porque a enfermidade
também é parte da maldição) para que eu não tivesse mais enfermo, esta é a minha
herança.
Orando assim sei que a vontade de Deus é a cura, mesmo com sintomas e
diagnostico médico deve-se usar a palavra da bíblia para lembrar ao inimigo que a
nossa saúde é herança. É importante caminhar de acordo com a cura divina.
Por isso enquanto se amadurece, Ministério de Fé e Libertação e Irmãos que estão
em visita, com esta revelação já não é preciso correr para Apostola Tina orar por si.
Voce já sabe o que diz a palavra, Jesus já o curou. O lema é dar ordem.
Agora comando que o meu corpo se alinhe a palavra. A palavra diz que a dois mil
anos Jesus levou esses sintomas na cruz, aproprio-me, abraço-me dessa palavra e
não há demónio nem homem que diga ao contrário.
Se Deus (Pápá) disse, creia e estabeleça. É tempo de crescer, de amadurecer, há
uma cidade, província, uma nação que tem que ouvir deste amor…

Quantos homens começam um negócio e depois de cinco anos faliram? Levantamse e voltam a cair, isso é uma maldição que tem que ser rompida.
No idioma Hebreu (língua falda por Jesus) uma palavra tem mil significados e de
acordo ao contexto. Em Hebreus maldição significa desqualificação. Enquanto
estive na Universidade fui desqualificada muitas vezes porque andava com
amizades erradas, andava na rebeldia, estava envolvida em droga, no álcool, na
fornicação, em discotecas e reprovava sempre, isso me atrasava…

Em Hebreu a palavra bênção significa aprovado, qualificado, está avançando.
Maldição significa desqualificação de algo ou alguém, desaprovado é não chegar a
aquilo que Deus tinha para você. Quando se está de baixo de uma maldição se está
frente a pobreza, fracasso, esterilidade…
A palavra força deriva de fortaleza, que significa a uma meta predisposta, sem
esperança que conduz uma pessoa pensar que não se pode mudar uma situação
torna a pessoa pessimista…
A Fé é necessária para agradar a Deus mas a espera é necessária para o destino.
Quando se está em maldição, o desespero o conduz a pensar que nada há-de
mudar. A crença é contrária a vontade de Deus.
As fortalezas, são lugares fortificados, dedicados a exaltar Satanás. Nas nossas
mentes ocorre algo semelhante quando Deus diz mil vezes na sua palavra Jesus já
o curou e esta fortaleza o faz ver o contrário. Vamos quebrar estas fortalezas para
entrar noutro nível. Quando Deus dá uma revelação o que requer de si é maior
responsabilidade. Paulo fala das fortalezas, Ele era um guerreiro Espiritual, Profeta
de Deus de confrontação.
II Corintios 10-4 “Porque as armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim
poderosas em Deus para destruição das fortalezas”.
Usamos as armas poderosas em Deus não as do mundo. O mundo diz paga mal por
mal, não perdoa, humilha, despreza o outro.

2 Coríntios 10:5 “Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra
o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de
Cristo”.
A Palavra maldição aparece 66 vezes na bíblia… Deus fala através de números, o
número 6, na bíblia, representa homem também representa conquista.
O número 12 representa governo, é interessante que a soma de 6 é 12. A maldição
pode governar uma geração, pode estabelecer um governo, uma hierarquia, um
trono, um domínio na família em sua vida.
A palavra bênção aparece 63 vezes, e a sua soma é nove que significa justiça.
A palavra maldições aparece 8 vezes, e este número na bíblia fala de novo
começo, este foi o mesmo número de pessoas que entraram na arca.
A palavra bênçãos aparece 14 vezes, na bíblia significa gerações
A palavra, maldito aparece 36 vezes, e a sua soma é nove que significa justiça
A palavra, bendito (bem-aventurado) aparece 81 vezes, e a sua soma é nove que
significa justiça. Deus fala através dos números.
No antigo testamento maldizer é um conceito de poder destinado. No médio
oriente, tanto os judeus quanto os árabes que são primos sabem o poder de
amaldiçoar.
Por isso é que os não cristãos amaldiçoam os cristãos sempre que os vêm, sabem
que têm o poder para tal.
Quando eu abençoo aos meus filhos, netos esposo desato poder de destino. O
mesmo ocorre quando amaldiçoo um filho (dizendo tu és um burro nunca terá
sucesso, estúpido, imbecil) meu também desato um poder de destino.
Enquanto estamos na igreja concordamos com a palavra dizendo aleluia. Contudo
na rua esquecemos o que aprendemos porque se a criança disser que vai estudar
muito e irá a Universidade, dizemos que não sabemos de onde sairá dinheiro,
dizemos que somos pobres. Na igreja dizemos, Deus proverá, mas na rua dizemos
que não sabemos de onde sairá o Dinheiro que precisamos.Tanto a bênção como a
maldição, ambos representam um poder de destino.
Meu Esposo não poder dizer que não sirvo para nada, porque tenho algo que ele
necessita, além de sexo (abençoado por Deus dentro de bênção). Quando meu

Esposo diz que não sirvo para nada, Ele também não serve para nada, primeiro:
Porque eu e ele somos um. Segundo: Eu tenho algo que ele não tem, ele foi feito de
pó Eu não, Eu tenho uma costela dele...Os homens estão buscando mulheres do
Reino, que sabem quem são estão seguras de si respeitadas, honradas sabe que tem
um destino.
A palavra maldição significa, afastado para que venha o juízo. Por isso existe um
pensamento muito forte no meio Islâmico, no meio Oriente sobre as maldições
activadas com o poder de sua língua. Amaldiçoam constantemente a Israel, aos
E.U.A. eles sabem que têm um poder maior que uma bomba, é a língua, a palavra.
Por isso quando passo no meio deles olham para mim não como mulher mas como
alguém que no mundo espiritual me amaldiçoa. então digo “ não é frutífera se
seca, não tem poder porque maior é Aquele que está em mim do que o que está
neste mundo”.
Se algum irmão Cristão, disse inconscientemente alguma palavra contrária a de
Deus contra minha vida, cancelo e anulo.
A bíblia diz que a maldição vem até a quarta geração. Mas também diz que no
momento que se recebe a Jesus como Salvador e redentor, como nosso Deus
Pessoal, somos redimidos da maldição, da desqualificação, entramos a um novo
sistema de bênção.
Voce já não é uma pessoa maldita e bem - aventurada. O único problema é que
tudo isso é um processo. A Profeta Aida cre que a salvação é progressiva, vá
crescendo neste varão perfeito na estatura e largura de Cristo.
A salvação é um plano de amor, uma provisão, desenho de Deus para a nossa
protecção. O povo Hebreu é escolhido desde os tempos de Abraaão, Isac e Jacó…

