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Apostola Tina 26/01/2014 

TEMA: Contaminação dá-se quando alguém se envolve com quem está contaminado 

No mundo físico deve-se desenfestar as casas periodicamente; No mundo espiritual é a 

mesma coisa. 

 
A igreja vai entra no ano de dinamismo, de correção, novas áreas serão criadas, alguns serão 

movimentados para outros departamentos. Deus quando deu a visão apenas deu a uma pessoa que é a 

visionária do MFL que é a Apostola Tina.  

Como se vê que a líder é Apostola? 

Vê-se que é Evangelista, mestre, pastora, profeta, Apostola... 

 

Visão da Igreja 

Mateus10.8  “Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios; de 

graça recebestes, de graça dai” 

Há principados que só um Apóstolo consegue tirar da sua vida porque e a autoridade Espiritual mais alta 

para os homens na terra. Deus é maior em tudo... 

Levantem-se os aniversariantes; não se faz guerra no mês em que nasceste outros fazem a seu favor. 

Ora apenas... 

Jeremias 1. 4-12 Assim veio a mim a palavra do SENHOR, dizendo: 

5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei; às nações 

te dei por profeta. 

6. Então disse eu: Ah, Senhor DEUS! Eis que não sei falar; porque ainda sou um menino. 

7. Mas o SENHOR me disse: Não digas: Eu sou um menino; porque a todos a quem eu te enviar, irás; e 

tudo quanto te mandar, falarás. 

8. Não temas diante deles; porque estou contigo para te livrar, diz o SENHOR. 

9. E estendeu o SENHOR a sua mão, e tocou-me na boca; e disse-me o SENHOR: Eis que ponho as 

minhas palavras na tua boca; 

10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares, e para derrubares, e 

para destruíres, e para arruinares; e também para edificares e para plantares. 

11. Ainda veio a mim a palavra do SENHOR, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma 

vara de amendoeira. 

12. E disse-me o SENHOR: Viste bem; porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. 

Algo está dentro de ti que anda adormecido. Tens que saber que, o que está dentro de ti é maior que 

qualquer bruxo. Há pessoas que não sabem quem você é. O que Deus colocou em si não colocou no seu 

pai, nem na sua mãe, nem no seu irmão. 

Algo está ponto para sai a luz, e antes de acontecer isso, o seu processo traz dor. 

Como uma mulher em trabalho de parto, sente muita dor, geme, grita, mas quando o filho nasce é uma 

alegria, não há filho sem dor. Deve questionar-se o quê que está dentro de mim que tem que sair este 

ano? 
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Oração tudo que está trazer dor é para alegria, paz.  

 

João16.20-22:  

20 Na verdade, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós 

estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. 

21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora; mas, depois de 

ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no 

mundo. 

22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza; mas outra vez vos verei, e o vosso coração 

se alegrará, e a vossa alegria ninguém vo-la tirará. 

 

Diga o que trouxe dor é para alegria 

Algo está para nascer, surgir, acontecer, agüenta a dor depois vai passar por vem alegria... 

Diga: Nem parteira, nem médico vai impedir. Aleluia , louvado seja Deus 

Decreto Divino 

Diga: eu decreto aquilo que deus não plantou na minha vida, hoje será arrancado  

Tudo que os homens( profetas, sacerdotes, pastores falsos...) plantaram sobre mim, maldições, 

contaminações seja arrancado hoje em nome de Jesus. 

 

Você tem um desenho original, e os homens na terra perverteram te colocaram medo. 

Pois Deus disse a Jeremias antes que você nascesse eu já te levantei como profeta. 

Se activa agora o meu desenho original em nome de Jesus 

 

Jeremias1.7-9: Mas o SENHOR me disse: Não digas: Eu sou um menino; porque a todos a quem eu te 

enviar, irás; e tudo quanto te mandar, falarás. 

8. Não temas diante deles; porque estou contigo para te livrar, diz o SENHOR. 

9. E estendeu o SENHOR a sua mão, e tocou-me na boca; e disse-me o SENHOR: Eis que ponho as 

minhas palavras na tua boca; 

 

Hoje estou entregando a cura, o teu casamento, filho... 

Jeremias é profeta apostólico. Oração arranca, arrasa, destrói, edifica e construi bases sólidas e novas 

em todas as áreas da sua vida. Espirito Santo, unge a minha boca, já senti muita dor 

Acto profético: Deita ao lixo (não dê a ninguém) um par de sapato velho e decreta, tudo velho deita fora 

e chama a existência sapatos novos. Novos caminhos. 

 

Próximo domingo acto profético fazer uma oferta para descontaminar o que foi contaminado nas nossas 

vidas.  

 


