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PREGADOR: APOSTOLA TINA

Tenha fé... Tudo já está lá não tenha pressa, não seja apressada, tudo o
esperá-la. Apenas chama apenas chama apenas a existência. O mês sete é
de receber, de descansar. Neste mês tem que haver mudança,
Sete: Descanso, recolher, mudança, toma posse
Pela fé, o que nunca mudou na vida vai começar a mudar. Neste mês há um
favor maior.
Gênesis1.26:E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme
a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos
céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se
move sobre a terra.
Estas no mês de profetizar, de chamar a existência, de tomar da sua
herança, de receber o que foi roubado a muito tempo. Este mês é de dizer a
Satanás você é mentiroso. Quem és tu para afrontar o Deus de Israel?
Quem é você que deixa o diabo o bater, ponha-se triste. Faça seguir as
suas emoções e sentimentos.
Este não é mês de reclamar, mas de tomar posse. Deus disse está
consumado.
Porquê que quando falas a palavra não falas com poder e autoridade.
Eu creio que tudo já está lá. Fé é certeza, antes de nascer já estava lá. Deus
diz em Jeremias antes de vires a madre Deus já estava lá.
Há um espírito religioso que o faz duvidar de Deus. Os que vencem neste
mundo são os que têm fé.
O crente quando recebe Jesus como seu Sr. E salvador fica feliz, mas
depois há obstáculos para lhe fazer voltar ligado ao diabo. Por isso é que
todos que foram a Israel têm que ir as aulas do baptismo para aprender a
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viver no reino.
Muitos empresários tinham muito dinheiro antes de vir para Cristo, depois
ficaram sem porque ainda não aprenderam as regras do reino, têm de sair
da fornicação, da bebida, dar o dízimo, dar ofertas acaba.
Um líder, um consagrado não pode ficar um mês sem dar o dízimo, sem dar
oferta. É dando que se recebe.
Recomendação para Irmã Ana (líder das finanças) toda menina que recolhe
a oferta tem que dar primeiro o dizimo. Este é o ano da provisão. Não fuja
as dificuldades nem o desafio enfrenta-os. Se Deus é por si quem será
contra . Fé é certeza, Se ele diz nas suas riquezas e glórias ele supri todas as
minhas necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é o Jeová
Jiré.
Mesmo que a minha família seja amaldiçoada eu sou abençoada. Quando
uma porta se fecha outra se abre.
...Nos céus a águia é maior, no mar a baleia é maior, na terra o leão é
maior
Deus está a programar uma coisa nova que vai me surpreender, está vir,
está vir… Eu creio que os anjos estão vêem agora trazer o que me pertence
agora. O plano do inimigo em todas áreas da vida falhou, no meu trabalhou
falhou, no meu casamento falhou,·
Até aqui a palavra do Senhor
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