“...Com amor eterno eu te amei; por isso,com benignidade
te atraí” (Jeremias 31:3).

Cordas de Amor
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Quando nos reunimos no poderoso nome de Jesus Cristo, alguma coisa acontece,
tremendamente! A Ele toda honra e toda a glória.
Eu quero, nesta noite, que você compre-enda que não está aqui por acaso. Saibam que há uma
autoridade poderosa no nome de Jesus. Não há outro nome maior do que o nome dele.
Se nesta noite você está necessitado de alguma coisa, necessitado de socorro, saiba que o
socorro para você e para mim vem somente daquele que criou o céu e a terra. Vem daquele que
é poderoso para transformar toda a sua condição, porque Deus trabalha de dentro para fora.
Deus quer o seu coração. A mudança aqui fora acontece a partir do momento em que as coisas
começam a mudar dentro de você.
A Rita é, aqui fora, exatamente aquilo que ela é por dentro. Em Lucas 6:45 está escrito: “O
homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mau do mau tesouro tira o mal;
porque a boca fala do que está cheio o coração.”
Então, se aqui fora a sua vida é uma derrota, as coisas não estão como te agradam, comece a
compreender que Deus quer transformar você de dentro para fora.
Em Oséias 13:9 está escrito: “ A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim, o teu socorro.”
A Palavra do Senhor não vem para te condenar, não vem para te julgar, a Palavra vem para nos
salvar. Em João 3: 17 Jesus diz: “Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para
que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele.”
Vamos abrir a nossa Bíblia em Jó no capítulo 36, verso 5.
“Eis que Deus é mui grande; contudo a ninguém despreza” Jó 36:5.
Eu quero que você saiba que Deus não te despreza. Deus não tem latão de lixo. Ele não joga
ninguém fora. Deus transforma o que seria derrota em grande vitória! Deus é poderoso para
fazer muito mais do que você possa imaginar.
Ele quer alcançar a sua vida. Deus é grande, Ele não despreza a ninguém, Ele não despreza
você. Eu estou declarando, com base na Palavra, que Deus não despreza a ninguém! Ele
jamais irá des-prezar você, portanto, não despreze você também, a ninguém!
“Eis que Deus é grande; e não o pode-mos compreender; o número dos seus anos não se
pode calcular” Jó 36:26.
Há alguns anos atrás, eu achei que Deus estava muito longe de mim e talvez você esteja
pensando desta mesma forma, como eu pensei. Achava que Deus era ocupado demais para se
ocupar comigo. Eu não conhecia a grandeza do amor dele por mim.
Vamos abrir agora o evangelho de João.
Hoje, antes de vir para cá, fiquei olhando o céu lá do meu quarto e contemplando as estrelas, e
pensando na grandeza do Criador: um Deus que criou todas as coisas! Ele criou você e a mim!

Ele é grande e poderoso! E os céus proclamam a glória desse Deus.
Então, se você acha que Deus não se im-porta com você, se você pensa que Deus está tão
ocupado a ponto de não ligar para aquilo que você precisa, quando você sair daqui, passando
por aquela porta, olhe para o céu e creia que aquele Deus que criou as estrelas, criou o céu,
criou você, se importa sim com a sua vida. Ele te ama sim, Ele te perdoa sim, e tudo o que Ele
quer é que você saiba que Ele te amou tanto a ponto de enviar o próprio
Filho para morrer por você naquela cruz.
“Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o
que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna” João 3:16.
Deus amou ao mundo de tal maneira, Deus amou Rita com tamanha intensidade que deu seu
Filho unigênito para que ela, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Coloque o seu
nome quando você estiver lendo este versículo. Porquanto Deus enviou seu Filho não para que
julgasse Rita, mas para que Rita fosse salva por Ele.
Jesus veio salvar você! Ele não veio para te condenar. Hoje é a sua chance de abrir o coração
para a grandeza desse amor.
Jesus não é uma religião! Ele é muito mais do que isso: Ele é o Filho do Deus vivo que morreu
naquela cruz por você e por mim! Ele foi chicoteado no meu lugar e no seu lugar. Ele foi
condenado no seu lugar e no meu lugar, para que nós pudéssemos andar na liberdade do
espírito, para que pudéssemos herdar a vida eterna. Todo aquele que crê no Senhor Jesus tem
vida eterna. Quando? Agora! No momento em que você aceita Cristo como seu Senhor e
Salvador você passa a ter dentro do seu espírito a vida eterna, que só Jesus pode lhe dar!
A primeira vez que eu compreendi a grandeza do amor de Deus foi quando me encontrei com o
Senhor Jesus. Eu andava perdida e não sabia. Depois deste encontro, minha vida nunca mais
foi a mesma.
Não firme a sua vida nos seus valores, não firme a sua vida na sua verdade. Firma a sua vida na
Palavra de Deus. Porque não há nada que seja demasiadamente difícil, que Deus não possa
fazer para você.
Deus te ama! Ama de uma maneira que você nunca será amado por ninguém neste mundo.
Você acha que Ele te ama por que você lê a Bíblia? Por que você é bom? Não! Ele te ama
independente do que você possa fazer para Ele. Ele te ama de uma forma incondicional, de
uma maneira que você jamais irá compreender com a sua mente natural.
Quando entrei no meu quarto, há mais de 15 anos e entreguei a minha vida para Jesus, eu
disse: Deus, jogue a minha verdade no lixo, eu não quero mais as minhas verdades, eu quero
somente a Tua Verdade, Senhor!
Três meses depois, toda a minha casa havia sido transformada poderosamente pela
manifestação da Palavra da Verdade de Deus.
Talvez você esteja, neste momento, como eu estive um dia: andando perdida em meio a muitos
valores. E talvez, tenha muitas crenças e acredite que todos os caminhos levam a Deus. Mas eu
garanto para você que só existe uma Verdade, só existe um Caminho e este Caminho é Jesus
Cristo. Ele diz em João 14:6: “Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o Ca-minho, e a Verdade, e a
Vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim.”

Se você parar para pensar, ninguém morreu no teu lugar, ninguém ressuscitou no teu lugar. A
única pessoa que morreu por você, que deu a vida por você foi Jesus Cristo de Nazaré e
ninguém mais! Precisamos de Jesus para chegar ao céu! Ele é a ponte entre nós e Deus! O
andar com o Senhor é um andar solitário, é um andar individual, só você anda com Ele. A
decisão de se tornar um cristão é pessoal, só você poderá decidir ser uma nova criatura em
Cristo Jesus!
No evangelho de João, no capítulo 3, Jesus fala sobre o novo nascimento, sobre o ser uma
nova criatura, quando Ele foi procurado, numa noite, por um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. E nessa conversa, Jesus diz a ele que se alguém não nascer de
novo, não pode ver o reino de Deus Ele diz que quem não nascer da água e do Espírito de Deus
não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do
Espírito de Deus é espírito.
Deus nos deu a salvação e o perdão dos nossos pecados de graça. Ele nos salvou por amor!
Para o homem natural é loucura imaginar que a salvação é de graça e que é um ato de fé no que
Cristo já fez por toda humanidade, na cruz!
Em 1 Coríntios 2:14-15 o apóstolo Paulo diz: “Ora, o homem natural não aceita as coisas do
Espírito de Deus, porque lhe são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as cousas, mas ele mesmo não é
julgado por ninguém.” Todo aquele que nasceu de novo, pela fé no que Cristo fez por ele na
cruz do Calvário, deixa de ser homem natural e passa a ser homem espiritual.
Tudo o que Ele quer é que você se aquiete um instante e dentro do teu coração você diga: “Deus
eu não consigo mais, Deus eu não posso mudar mais nada, eu não posso mudar o meu
casamento, eu não posso mudar a mim mesmo, eu não posso fazer mais nada! Mas eu sei que
Tu és poderoso para fazer muito mais. Eu sei que Tu és poderoso para transformar todo o
meu andar, a minha vida, a minha família e a minha casa.” E você vai ver, que por causa da sua
fé em Jesus Cristo de Nazaré, toda a sua vida será transformada e toda a sua família será
alcançada poderosamente.
“Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa.” Atos 16:31.
Hoje, toda a minha casa é salva. Três meses depois que eu havia entregado a minha vida para o
Senhor Jesus, toda a minha casa foi alcançada por este evangelho poderoso.
Eu não fiquei olhando a minha condição, simplesmente eu andei olhando a condição que Ele
me dava. Não olhe a sua condição. Olhe a condição que a Palavra do Senhor te dá.
“Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus; e todo aquele que
ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois
Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós: em haver Deus enviado o seu
Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor: não em que
nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como
propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós
também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus; se amarmos uns aos outros,
Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que
permanecemos nele, e ele, em nós; em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e
testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que
confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele, em Deus. E nós
conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece
no amor permanece em Deus, e Deus, nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que,

no Dia do Juízo, mantenhamos confiança; pois, segundo ele é, também nós somos neste
mundo. No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o
medo produz tormento; logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos
porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser: Amo a Deus, e odiar a seu irmão, é
mentiroso; pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a
quem não vê. Ora, temos, da parte dele, este mandamento: que aquele que ama a Deus
ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus; e
todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos
que amamos os filhos de Deus: quando amamos a Deus e praticamos os seus
mandamentos, porque este é o amor de Deus: que guardemos os seus mandamentos; ora,
os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o
mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.” 1João 4:7-21 e 5:1-4.
Quero compartilhar uma experiência que marcou a minha vida cristã, bem no início da minha
caminhada, quando eu conheci uma jovem que era usuária de drogas e que havia sido
contaminada com o vírus da AIDS. Ela foi internada e naquela UTI a sua vida estava por um
fio. Como eu disse, eu era recém-convertida na época, e a mãe dela veio no meu consultório e
me disse que ela chamava por mim, de uma maneira insistente.
Fui até o hospital para vê-la e quando entrei naquela UTI e me aproximei do seu leito, me
deparei com um quadro doloroso de se olhar: ela estava à morte! Naquela cama, toda
entubada, ela parecia um esqueleto de tão magra. Eu tive até receio de toca-lá.
Ela era uma garota muito linda, muito
jovem. Naquela época deveria estar com vinte e poucos anos de idade. Eu acho que nem vinte e
dois anos ela tinha.
Quando eu estava indo para o hospital, Deus colocou uma passagem bíblica no meu coração.
Esta passagem está em Gênesis 32: 26-28, onde lemos sobre a luta de Jacó com Deus: “Disse
este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir se me não
abençoares. Perguntou-lhe, pois: Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então, disse: Já
não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e
prevaleceste.”
Cheguei perto do seu leito, coloquei a minha mão sobre o seu braço, chamei pelo nome dela e
disse: Deus ama você e nessa noite Ele vai se deixar vencer por você. Se você clamar de todo o
teu coração a Ele, Deus te dará uma nova chance. Você viverá e não morrerá; se você nesta
noite lutar de todo o teu coração, o Senhor te dará a vitória.
Eu tinha poucos segundos com ela e enquanto eu falava isto, vi os seus olhos se abrindo e ela
chorou. O meu coração ficou cheio de compaixão e eu orei de todo o meu coração, porque
Deus não tem prazer na morte daquele que não o conhece.
Naquela semana ela saiu do hospital andando e quando fez novamente os exames, ela não
tinha mais nada. Não havia mais o vírus da AIDS. Só que o diabo é muito astuto, conhece as
suas fraquezas. Mas saibam de uma coisa: Deus é cheio de misericórdia! Você não pode, por
você mesmo, resistir ao maligno, mas Deus pode por você.
Passado um tempo ela voltou para as drogas, voltou para o mundo e Deus sempre dando a ela
livramento. Passaram-se muitos anos e eu nunca mais a vi. Eu sabia notícias dela pela mãe.
Soube algumas vezes que ela havia sido presa. No ano passado, fui visitar uma cadeia
feminina próxima à minha cidade, levando Bíblias num trabalho de evangelismo, junto com
algumas mulheres que freqüentam as reuniões em minha casa.

Naquela manhã, dentro daquela cadeia pequena, onde havia somente quatro celas, uma
surpresa me aguardava. Eu estava conversando com as mulheres que foram comigo,
orientando-as para que as Bíblias fossem distribuídas antes que iniciássemos a reunião,
quando uma presidiária chama uma das mulheres que me acompanhavam e pede que ela me
entregue uma Bíblia, onde havia uma dedicatória.
Quando olhei para aquela dedicatória, reconheci a minha letra e a dona daquela Bíblia, que
estava ali, naquela delegacia feminina, era a mesma garota que eu havia visitado há muitos
anos naquela UTI. Sem poder me ver, pela distância em que eu me encontrava, ela havia
reconhecido a minha voz. A Bíblia que eu havia lhe presenteado, logo que ela saíra do hospital,
jamais deixou de acompanhá-la.
Enquanto eu ministrava naquela manhã, ela chorava copiosamente. E naquela semana ela
saiu daquele lugar e nunca mais voltou para lá. A misericórdia do Senhor alcançou a vida dela.
Deus nos atrai com laços benignos de amor e de misericórdia. Em Oséias 11: 4 Deus nos diz:
“Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor; fui para eles como quem alivia o jugo de
sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer.”
Deus sempre nos atrai com amor. Ele tem caminhos de prosperidade para cada um de nós e
não de calamidades. Não pense que Deus castiga, porque Deus não castiga ninguém.
Ele castigou Jesus para não te castigar. Ele amou você de tal maneira que entre-gou o próprio
Filho para morrer em seu lugar. Creia neste amor! Um amor que foi provado na cruz!
Quero terminar a reunião desta noite contando uma experiência que ocorreu comigo, uma
experiência de cura.
Existem momentos em nossas vidas, como este que irei compartilhar, em que o abraço da
pessoa que você mais ama não te consola e não te conforta. E todas as palavras de amor que
você poderia imaginar que alguém pudesse falar para você, não poderão trazer refrigério e
nem consolo.
São situações em que ninguém, mesmo que quisesse, poderia te ajudar, porque são
momentos onde somente há lugar para você e Deus! E chegou este momento na minha vida.
Há uns três anos eu passei por um mo-mento em que o medo tentou dominar a minha alma e
eu tive que resistir a este sentimento de medo. Mas antes, vamos ler 1 Pedro 2:21-24.
“Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso
lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado,
nem dolo algum se achou em sua boca; pois ele, quando ultrajado, não revidava com
ultraje; quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga
retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para
que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por suas chagas, fostes
sarados.”
Eu quero que você saiba que a enfermidade que chegou ao seu corpo, se você crê no Senhor
Jesus, está ilegal, tem que sair! Porque naquela cruz Jesus levou todas as nossas dores e
todas as nossas enfermidades.
“Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.”
Isaias 53:4.

Não importa onde seja esta enfermidade, na sua alma ou em seu corpo: saiba nesta noite que
Jesus sarou você!
Como eu disse, há três anos, notei um nódulo no meu seio. A minha área de atuação
profissional era de diagnóstico bucal, onde eu lidava com doenças de boca, tanto benignas ,
quanto malignas. Quando percebi o nódulo no meu seio, meu raciocínio científico falou alto
ao meu coração. E, pela apalpação, eu sabia que aquele nódulo aumentado de tamanho, de
superfície irregular e base fixa, não era simplesmente um nódulo inflamado. Era alguma coisa
mais do que isso.
A minha alma entrou em pânico, mas no mesmo instante o Espírito Santo veio ao meu auxílio
e trouxe à minha memória o versículo que está em Isaías 53:4, que diz que verdadeiramente
Jesus havia levado as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu comecei a agradecer a Ele.
Enquanto eu agradecia a Deus, um pensamento surgiu: “vou contar para a minha mãe, porque
ela poderá me ajudar em oração.” Naquele momento veio a Palavra para mim:
“Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para
edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que a ouvem.” Efésios
4:29.
Não saia da tua boca nenhuma palavra que não edifique as pessoas, mas palavras que
transmitam graça.
Você acha que se eu contasse para minha mãe o que estava acontecendo comigo, isto iria
transmitir paz a ela?
Eu decidi não contar nada a ela, porque a verdade para a minha vida era aquilo que a Palavra
de Deus me dizia e não o que eu estava vendo ou sentindo. Então eu passei a orar mais em
línguas e a louvar a Deus pela minha cura.
Se você não ora ainda em línguas, saiba que a oração em línguas é um dom do Espírito Santo.
A oração em línguas reveste você de poder. A oração em línguas edifica a sua fé. A oração em
línguas é o Espírito Santo orando na tua boca o melhor para você, orando mistérios.
Enquanto Ele ora, Ele está edificando no seu espírito tudo aquilo que Jesus já consumou na
cruz para você. É isto o que a oração em línguas faz no seu espírito. Saiba que a oração em
línguas é para todo aquele que crê em Jesus.
“Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem: em meu nome, expelirão demônios;
falarão novas línguas”. Marcos 16:17.
Se você crê em Jesus Cristo, a oração em línguas é para você.
Falarão novas línguas! Línguas que o diabo não entende, porque é o Espírito Santo orando na
sua boca o melhor para você.
Você acha que existe uma oração mais poderosa do que esta? Será que você prefere que eu ore
por você ou você prefere deixar o Espírito Santo orar por você, através da oração em línguas,
hora após hora?
Não estou dizendo que nós não podemos orar uns pelos outros, mas não negligencie o
benefício da oração em línguas! A oração em línguas é para edificar a sua fé. É para firmar no

seu espírito humano toda verdade que nós não entendemos pelo nosso raciocínio lógico. A fé
não tem nada a ver com a razão!
O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14:18: “Dou graças a Deus, porque falo em outras
línguas mais do que todos vós.” E se você continuar a leitura do capítulo irá ler no versículo
39: “...não proibais o falar em outras línguas.”
Eu comecei a passar mais tempo orando em línguas, e confessando a Palavra. Comecei a pegar
os textos da Palavra que declaravam que Deus é aquele que nos sara, que Jesus
verdadeiramente levou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade. Passei um dia,
dois dias, uma semana, um mês andando na minha sala, orando e confessando que
verdadeiramente eu era sarada.
O nódulo foi aumentando. E quando eu colocava o cinto de segurança enquanto dirigia,
aquilo me incomodava. Eu gosto de dormir de bruços e esta posição também era incômoda.
Eu era lembrada o tempo inteiro, pelo meu corpo, que estava enferma. Só que eu perseverava
olhando aquilo que Cristo já havia feito por mim na cruz.
Não contei para ninguém. Não saiu da minha boca nenhuma palavra torpe. Se realmente eu
acreditava que era sarada, por que iria dizer que estava doente? Não fazia sentido eu passar
tempo na minha sala, confessando a Palavra de Deus para aquela circunstância passageira da
minha vida, e sair dali declarando o contrário, não é mesmo? A Palavra de Deus para aquela
circunstância pela qual eu estava passando me garantia vitória total, pois a Palavra de Deus é
a verdade para qual-quer área da nossa vida.
A boca fala do que está cheio o coração. Se você crê que Deus é aquele que paga as suas contas,
não declare a sua derrota.
Se você crê que Deus é aquele que restaura o seu casamento, não olhe para aquilo que o seu
marido ou a sua esposa tenha falado para você, e sim para a Palavra que diz que você é uma só
carne com ele ou com ela. Verdadeiramente você é uma só carne com o seu marido, você é uma
só carne com a sua esposa. E não separe o homem aquilo que o Senhor uniu, através da
aliança do casamento!
Nós encontramos na Palavra de Deus resposta correta para todos os nossos questionamentos;
basta abrirmos o coração para aceitarmos a orientação do nosso Pai Celeste e procedermos
como Ele nos diz em Sua Palavra que obteremos, com toda a segurança, a vitória tão desejada.
Passados quatro meses mais ou menos, eu estava almoçando e alguém me ligou. Era uma
garota que estava indo para o hospital do câncer em Jaú. Ela me disse ao telefone que o nódulo
que ela tinha no seio havia dado metástases para o intestino e que ela estava indo para o
hospital, para fazer novos exames.
Naquele momento o diabo falou na minha mente: “Você continua ainda na sua posição? Olha o
que vai acontecer com você, se você não procurar um médico!” Mas eu não dei ouvidos para
aquela sugestão maligna.
Quando a garota chegou, comecei a mi-nistrar aquilo que a Palavra de Deus dizia, lendo Isaías
53, e mostrando que verdadeiramente havia um caminho, uma resposta para a aflição que ela
estava passando e que ela não tinha que padecer todo aquele calvário que os médicos estavam
lhe apresentando. O nosso Deus tem a verdade absoluta e a medicina nos apresenta uma
verdade relativa.

Jesus passou o calvário para que nós não passássemos por ele.
Comecei a orar com ela, declarando o que a Palavra diz a respeito da enfermidade, declarando
que verdadeiramente Jesus já havia levado sobre Ele todas as nossas dores e todas as nossas
enfermidades.
Durante a oração eu tive a impressão de que aquele versículo parou no ar diante de mim e
ficou muito claro dentro do meu espírito que eu era sarada! Aleluia! Eu senti naquele instante
um fogo no meu peito. Imediatamente, aquele nódulo desapareceu e o mesmo fogo que eu
senti aquela garota sentiu em seu ventre, e ela também foi sarada. Deus é fiel e todo aquele que
nele confia jamais será humilhado diante da circunstância.
A oração em línguas e a meditação na Palavra foram os princípios espirituais que usei para
sair daquela condição na qual eu me encontrava e através destas práticas fui caminhando
para a condição que Jesus já havia conquistado para mim na cruz: a de poder andar sarada!
Estas práticas espirituais fizeram com que o Espírito Santo vivificasse a Palavra no meu
espírito e na hora em que a Palavra foi vivificada pelo poder do Espírito, imediatamente a
Verdade de Deus arrebentou com a mentira do diabo no meu corpo.
Eu quero lhe dizer que se você se posicionar na Verdade, na Palavra de Deus, você sairá
vitorioso ou vitoriosa de qualquer situação que você estiver enfrentando. Deus não é contra
você. Deus não te condena, Ele te ama! Deus é por você e por mim!
Não importa o seu passado. Deus está olhando para o seu coração arrependido. Raabe era
uma prostituta, e se você ler o Evangelho de Mateus no capitulo 1, onde o apóstolo escreve
sobre a genealogia de Jesus, no versículo 5 você encontrará o nome de Raabe. Ela faz parte da
genealogia de Jesus.
Deus não se envergonhou do passado de Raabe, pois a partir do instante em que ela declarou
que cria que Deus era o único Deus, ela foi justificada por sua fé! Deus não tem vergonha de
você. Deus se importa com você. Deus quer hoje o seu coração, e Ele não olha o seu passado.
Preste atenção somente naquilo que a Palavra diz para você e creia no poder desta Palavra.
Jesus é o nosso Salvador! Ele é o seu Salvador! E da mesma forma como Ele fez comigo, me
salvando e me orientando, Ele fará com você.
Eu não sou perfeita. São passos de obediência que vamos dando diante do Senhor. São passos
de obediência e eles não te serão pesados. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não
permita que homens coloquem regras pesadas sobre você. Porque todos os mandamentos são
resumidos em dois: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo.
Ame o teu próximo! Perdoe todas as pessoas e você verá o quanto a sua vida será
transformada, será mudada poderosa-mente, porque é perdoando que somos perdoados. Um
dia Deus, o Criador do Universo, nos perdoou, e o que nos impede de também perdoar alguém
que é semelhante a nós? Que é sujeito às mesmas fraquezas que nós? Pense nisto e perdoe o
teu devedor!
Vamos orar agradecendo ao Senhor porque Ele nos salvou, porque existe uma mesa
preparada para cada um de nós, uma mesa de vitória, uma mesa de bênção para as nossas
vidas.
Não importa quem está do seu lado, não importa onde você está, saiba que Deus quer te

alcançar agora. Deus quer te beneficiar agora. Isso é para você e para mim. E se no final desta
reunião você quiser orar em línguas, e se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor
Jesus, venha à frente, venha aqui e nós estaremos orando com você, para que você possa ter
uma experiência maravilhosa com o Senhor.
Mas você pode estar pensando: “Será que eu tenho que ir à frente para entregar a minha vida a
Jesus?”
A resposta é: Não! Você não precisa vir à frente. Vir à frente é só um passo de fé. Mas aí onde
está, você pode dar esse mesmo passo de fé, falando com o Senhor no silêncio do seu coração,
do quanto você está arrependido dos seus pecados e entregar a sua vida a Ele; e o Senhor irá
transformar o deserto da sua vida num grande manancial.
Vamos agradecer ao Senhor porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa
imaginar. Eu creio que, se você ainda não teve uma experiência com o Senhor, hoje a sua vida
poderá ser transformada e um milagre poderoso poderá acontecer. Simplesmente creia de
todo o teu coração. Amém?
Oh! Pai, nesta hora nós levantamos um clamor na tua presença, pois sabemos que tu és o
Criador do Universo, sabemos que tu és um Deus poderoso, um Deus majestoso. Estamos
adorando um Deus que sara! Um Deus que faz infinitamente mais, mais do que possamos
imaginar.
Querido Deus, vá ao encontro daquele que está necessitado de alguma coisa. Que nesta noite
aquele que está precisando sentir o seu amor, que ele possa sentir agora o poder do nome de
Jesus, que ele possa sentir que neste momento a enfermidade não poderá ficar mais alojada
em seu corpo. E que nesse instante, toda obra diabólica e maligna, seja repreendida em nome
de Jesus.
Oh! Pai entra agora com grande livramento, que essa pessoa que está enferma, receba a cura,
em nome de Jesus. Que ela receba, porque não são as minhas mãos estendidas, mas as tuas
mãos Jesus, são as tuas mãos maravilhosas sobre essa pessoa. Como aquela mulher que
tocou as suas vestes e imediatamente ela foi sarada.
Que nesta noite a tua igreja receba a cura, que nessa noite a tua igreja receba uma unção, uma
unção renovada, uma unção de transformação, uma unção de sal-vação. Que haja quebra de
cadeias, em nome de Jesus!
Oh! Deus maravilhoso! Deus tremendo! Que haja nesta noite salvação, que o perdido encontre
Jesus de Nazaré e saiba que Deus o ama e que há um plano maravilhoso para a sua vida.
Oh! Pai Eterno, os nossos pecados foram perdoados, não há mais condenação para aqueles
que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação.
Muito obrigada porque aquele que estava perdido foi achado em Jesus, muito obrigada por
essa noite de renovação, muito obrigada porque há vinho novo sendo derramado sobre nós
nessa noite, e nós estamos declarando que te amamos Senhor, tu és um Deus de Poder, um
Deus que nos amou primeiro!
Muito obrigada por seu amor, obrigada pelo seu carinho, obrigada porque o Senhor vai ao
encontro daquele que é necessitado, daquele que esta se sentido triste. Que o Senhor
arrebente com esta tristeza, porque o Senhor não despreza a ninguém! Muito obrigada Pai,
por tuas mãos que nos alcançam nesta noite. Aleluia!

Nós te amamos Jesus, nós te amamos, Tu és o nosso amado, o amado da nossa alma, Tu és o
nosso refrigério, és o nosso Pai Eterno; nós somos incapazes, mas Tu és o Deus que nos
capacita.
Tu és o Deus que capacitou o teu povo e a tua igreja para serem mais que vencedores! Aleluia!
Obrigada Jesus amado! Obrigada Pai querido! Muito obrigada, amém!
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