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DATA: 20.11.14 

PREGADORA: APOSTOLA ERNESTINA MATIAS“TINA” 

TEMA-  
O que está em cima é que manda… não é o Diabo que é uma dor de cabeça para você, pelo 

contrário, você é que deve ser uma dor de cabeça para o Diabo. O reino de Deus é reino de 

poder. 

Salmos 66:3: Dizei a Deus: Quão tremendo és tu nas tuas obras! Pela grandeza do teu poder 

se submeterão a ti os teus inimigos. 

 

ORAÇÃO 

        Senhor manifeste o seu poder no meio dos meus inimigos e glorifique o seu nome. 

 

Lucas 16:16 nós lemos: A lei e os profetas duraram até João; desde então é anunciado o reino 

de Deus, e todo o homem emprega força para entrar nele. 

Chega de voltar para a casa a chorar  

1 Tessalonicenses 1:5 refere: Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, 

mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais 

fomos entre vós, por amor de vós. 

 

Tenha a certeza das Palavras que usa, certeza daquilo que Deus diz. 

Poder é um requisito para andar em domínio. Acto 1:8 diz: Mas recebereis a virtude do 

Espírito Santo, que há-de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como 

em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. 

Quando você receber poder você vai para todo o lugar e testemunha, pessoas são curadas e 

você não terá medo de nada. 

 

Lucas 10:19 prossegue: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a 

força do inimigo, e nada vos fará dano algum. 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/16/16
http://www.bibliaonline.com.br/acf/1ts/1/5
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A bruxaria tem o seu poder, mas há um poder acima de todo o poder! 

João 1:12 avança: Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos 

de Deus, aos que crêem no seu nome; 

Se você é filho você tem poder, você tem a natureza divina. 

Oração  

        A terra que um dia me castigou começa a me reconhecer. 

2Coríntios 1:18-20 descreve: Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi 

sim e não. 

Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, 

Silvano e Timóteo, não foi sim e não; mas nele houve sim. 

Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o Amém, para glória de 

Deus por nós. 

Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu, é Deus, 

   

Quem o ungiu foi Deus, e quem ungiu a Jesus Deus! Nós somos herdeiros de Deus e Co-

herdeiros em Cristo.  

 

Oração  

        Cala-te Diabo e sai da minha frente. 

Alguém hoje vai ficar no teu lugar, alguém hoje vai cair no teu lugar.  

 

Palavra do Senhor! 

 


