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O que é que o crente deve fazer durante a noite para obter victória no dia seguinte?
No livro de Jó 38:12-13 lê-se: Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à
alva o seu lugar; Para que pegasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos
dela;
Os cristãos devem dar ordem à madrugada, nesta passagem, Deus revela um segredo profundo
para podermos reinar. Você tem que sacudir aqueles que estão posicionados para impedirem as
bênçãos de chegarem as suas mãos.
Você precisa de saber o que é que as forças malignas fazem para impedir as suas bênçãos, pois,
enquanto você dorme durante a noite existem os que trabalham, o mundo espiritual é muito mais
real que o físico.
Existem três céus:
1º Céu atmosférico
2º Céu onde os demónios habitam
3º Onde está Deus
Uma grande estratégia de guerra é minar o campo antes do inimigo chegar, isto é, orar a meianoite. Foi com esta visão que David citou o Salmo 121 que diz “O sol não te molestará de dia
nem a lua de noite”, ele conhecia os segredos da noite.
Em Gênesis 1:15-18 lê-se: E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a
terra; e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares: o luminar maior para governar o dia,
e o luminar menor para governar a noite; e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos
céus para iluminar a terra, E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz
e as trevas; e viu Deus que era bom.
Os satanistas trabalham da meia-noite as três ou quatro da manhã, eles sabem que pelo facto de
serem seres humanos podem dominar pois Deus deu domínio ao homem sobre a terra.
Em Josué 10:12 lê-se: Então Josué falou ao SENHOR, no dia em que o SENHOR deu os
amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em
Gibeom, e tu, lua, no vale de Ajalom.
Assim como Josué, você deve dar ordem ao sol durante a madrugada porque os satanistas
utilizam os elementos da natureza para fazerem mal a madrugada. A arma mais poderosa dos
satanistas são os elementos da natureza por isso é que os muçulmanos têm o sol como símbolo.
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Como orar neste tema?
Sol, você ainda não nasceu e eu estou a orar para que quando você nascer toda a
invocação que fizeram contra mim não haja resposta, em nome de Jesus.
Poder de Jeova começa a sacudir as regiões celestiais todos os espíritos que me impedem
de ser lembrada e de receber as minhas bênçãos, em nome de Jesus.
Que o Reino de Jeova venha sobre a minha vida, em nome de Jesus.
Toda as bocas com uma unção satânica que se abriram contra a minha vida… eu ordeno
que o sol lance os seus raios os afaste, em nome de Jesus.
Todos os espíritos dos meus ancestrais que são teimosos sejam amarrados pelo poder que
há no nome de Jesus.
Toda a mesa de reunião no mundo espiritual, onde decidem coisas a respeito da minha
família sobre quem vai casar e quem não vai, quem vai ter filhos e quem não vai, quem vai
trabalhar e quem não vai, quem vai ser saudável e quem vai ser doente, em nome de Jesus
destruo.
Palavra do Senhor!

