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PREGADORA: APOSTOLA ERNESTINA MATIAS “TINA” 
BREVE EXORTAÇÃO SOBRE A VIDA SENTIMENTAL 
 

Venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula; porém, aos que se dão à 

prostituição, e aos adúlteros, Deus os julgará. 

 

 

Hebreus 13:4 

 

Vamos deixar a má vida, muitos há qualquer momento têm um acidente e sem tempo para arrependimento 

imediatamente vão para o inferno.  

Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e disse: 

 

…livrai-nos do mal. 

Se você é assediado tem que orar e dizer não ao assédio, Deus é um Deus santo e quer que a Igreja seja santa. 

Andamos na igreja mas com má postura .Em 2014 tem que ser diferente. 

Homens, não sigam qualquer mulher com rosto bonito ou com um corpo esbelto, isso, até mesmo no seio da igreja! 

A verdadeira mulher para casar deve ter carácter, juízo, não dada a festas, humilde e que o aceite como é. A 

verdadeira mulher é aquela que diz:  

Vamos nos casar, vamos nos formar juntos o nosso lar. 

Cuidado com a mulher que  exige casa na centralidade do Kilamba e carro de marca Jaguar.  

Se Deus  der si a graça de se casar com alguém que já tem tudo, muito bem, mas se não… Também graças a Deus. 

Há mulheres que nem são capazes  de aturar a mãe do marido. Mulher! não vá atrás do homem, espera que ele a  

conquiste. 

 

Palavra do Senhor! 

 

                               Revelação de oração descida no momento 

 Não sei qual foi o sacrifício que fizeram para fechar a sua  vida, mas hoje eu seguro no sacrifício de Jesus 
e lanço contra todo o sacrifício feito contra minha vida. 

 Que o Sangue de Jesus contraponha todo o trabalho do inimigo na minha vida. 

 Pelo Sangue de Jesus arranco tudo o que é meu e o Diabo prendeu.  

http://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/13/4

