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Carvalhos de Justiça

Prefácio
Vivemos dias em que o Espírito Santo se move na Igreja com o propósito de restaurála, sará-la e adorná-la, a fim de poder entregá-la ao Senhor Jesus, como a Noiva Gloriosa,
que irá recebê-lo.
A Bíblia diz que o Espírito Santo veio com a seguinte finalidade: operar em pecadores de
tal sorte que estes sejam transformados em filhos, filhas de Deus, preparados para
desposar o Cordeiro e reinar com Ele em glória.
E quando somos transformados em filhos (as), nos tornamos carvalhos de justiça, como
lemos em Isaías 61:1-3: “O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor
me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os
quebrantados de coração (...) a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados
pelo Senhor para a Sua Glória”.
Descobri que numa grande tempestade, muitas árvores são arrancadas, mas o carvalho
permanece firme. As tempestades não têm poder sobre ele, pois quanto mais temporais o
carvalho enfrenta, mais forte e adulto se torna. As tempestades não representam ameaça,
apenas desafios.
A raiz dele é extremamente forte, o que impossibilita que ele seja arrancado ou derrubado
facilmente. A sua madeira é muito valiosa, pois não é uma árvore comum.
Talvez por isso ele tenha uma grande relevância na simbologia bíblica. Vemos que a Bíblia
é rica em figuras que nos ilustram as realidades do mundo do espírito e o “carvalho” é
uma figura significativa, pois ele demonstra a força daquele que nasceu de novo; somos
como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor!
Há uns anos, conheci numa Conferencia no Estado de Minas Gerais, a autora do livro, que
no decorrer dos anos se tornou mais do que uma irmã, se tornou uma amiga.
Quando olho para o andar dela em Cristo, vejo que ela é um carvalho, cujas raízes estão
aprofundadas de tal maneira na Verdade do Evangelho, que a faz ser uma coluna firme no
meio da Igreja.
Enquanto ela ministrava naquela noite, compartilhando o seu coração com a Igreja do
Senhor Jesus em Lins/SP, havia uma mensagem doce, nos encorajando, revelando, que
se faz necessário que tenhamos mais que um desejo para cumprirmos a vontade de Deus;
precisamos do Seu poder espiritual, que vem quando somos cheios com o Espírito Santo!
À medida que você for lendo as páginas deste livro, permita que o Espírito de Deus o
conduza em uma jornada que lhe mostrará as áreas de sua vida que precisam ser
priorizadas e determine que a sua vida e ministério serão um sucesso espiritual nesta
geração, e que irá abençoar as nações da terra, para a glória de Deus.
Pois toda a mensagem nos desafia a “olharmos” para nós mesmos, como Deus tem nos
visto: Carvalhos de Justiça plantados por Ele nesta geração!
Rita Andrade
Lins /SP
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Amariles Sousa

É com imenso prazer que estou diante de cada um de vocês podendo ver em cada rosto a
expectativa para ouvir o que Deus tem feito em minha vida.
Há um versículo na Bíblia que eu amo, que está em Romanos 10: 12, onde lemos: “Pois não há
distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos
os que O invocam.”
Esse versículo marcou a minha caminhada cristã, pois foi quando eu ouvi Deus com mais
clareza falando ao meu coração: “Filha, eu sou o Senhor de todos, sou rico para com todos os
que me invocam e não faço acepção de pessoas. No meu coração não há diferença entre ricos e
pobres, homem ou mulher, velhos ou jovens, adultos ou crianças. Não há diferenças em meu
coração. Você é preciosa demais para mim. Por você eu dei a vida do meu filho. Eu não lhe
negaria absolutamente nada!”
No dia em que a Rita me fez o convite, para vir a Lins, e Deus inclinou o meu coração para aceitálo, o Senhor me disse: “Eu quero que você diga a eles, nos dias em que você estiver lá, o quanto
eles são importantes para mim, que sou Eu que os chamo para serem o meu povo, escolhidos
por mim, e que eles têm um chamado. Que eu tenho um plano, um propósito para eles”.
Deus colocou um texto em meu coração, que eu vou compartilhar com vocês. Está em Efésios
1:3-6: “Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda
sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu, nele,
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele (...)”.
Saibam que somos escolhidos dele antes da fundação do mundo. Antes que Ele formasse
qualquer coisa, Ele escolheu você, e elegeu cada um de nós para sermos dele, santos e
irrepreensíveis, para andarmos em Sua presença.
Vamos continuar a leitura: “(...) e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos,
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua
graça, que ele nos concedeu gratuitamente no Amado”.
Deus está dizendo que você não está aqui na terra sem um propósito, sem um motivo. Todos
nós nascemos com um propósito estabelecido por Deus.
Fomos eleitos por Deus em amor, escolhidos por Ele para andarmos em Sua presença em
santidade, irrepre-ensíveis e capacitados pelo Espírito dele. Eu creio que a maioria que está
nesta reunião já foi batizada no Espírito Santo e ora em línguas, não?
O Espírito Santo é a nossa condição para andarmos neste presente que Deus nos concedeu,
pois quando você está orando em outras línguas é o Espírito Santo que está orando por você!
Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz diferença entre mim e vocês! Se Deus me salvou,
Ele salva qualquer um que O queira.
Deus estendeu a salvação ao mundo inteiro, enviando o Seu filho para morrer em nosso lugar!
Eu estava conversando com a Rita e dizendo a ela que não é à toa que Deus compara a Igreja do
Senhor Jesus com o corpo humano, porque não há nenhuma parte do nosso corpo que é sem
uso, que é sem utilidade. Os seus olhos foram feitos para enxergar; eles foram criados com um
objetivo. Assim como eles foram criados com uma função, nós também fomos salvos com um
objetivo.

Existe um plano no coração de Deus para a humanidade e um plano específico para você! Somos
importantes para o nosso Deus. Tudo o que Ele tinha de mais precioso, Ele deu por nós: Jesus! Ele
tem nos chamado e nos capacitado para Ele. Você tem um chamado.
Sempre ouvimos falar sobre os sonhos de Deus e um dia eu estava ouvindo alguém falar isso e Deus
me disse: “Filha, eu não sonho”!
Deus não sonha! Deus não sonha com as possibilidades, Ele tem um plano. Ele tem um propósito.
Ele tem um pensamento a seu respeito. Não é um devaneio. Fomos eleitos e escolhidos por Ele, para
andarmos em Sua presença e manifestarmos as Suas obras maravilhosas.
Como está escrito em 1 Pedro 2:9: “Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz”.
Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, havia todo um raciocínio, todo um entendimento em
suas palavras, e é por isso que devemos ler as cartas de Paulo como um todo, para
compreendermos o que Deus quer nos ensinar.
Quando vocês recebem uma carta de alguém, vocês não leem somente o início e o final, não é
mesmo?
Vocês leem a carta toda, para saber o que a pessoa está querendo lhes dizer, de uma forma geral,
pois dentro do contexto existe um começo, meio e fim.
Hoje eu estarei lendo alguns versículos da carta aos Efésios, que Deus colocou em meu coração,
mas eu gostaria que vocês lessem a carta toda em casa.
Vamos para Efésios 4:1-6: “Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno
da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade
do Espírito no vínculo da paz; há somente um corpo e um Espírito, como também fostes
chamados numa só esperança da vossa vocação; há um só Senhor, uma só fé, um só batismo; um
só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos”.
Não importa qual é a sua idade, qual a sua condição financeira, porque o Espírito do teu Deus está
sobre você! O Espírito do Senhor está sobre você e Ele é poderoso para lhe capacitar para que você
dê um bom testemunho para a sua casa, o seu vizinho, para todos quantos você se relacionar.
Você quer toda a sua casa convertida para o Senhor? Então saiba que você é capacitado pelo
Senhor para dar testemunho do amor e do poder do teu Deus, para que eles vejam e almejem o que
você tem: vida abundante em Cristo Jesus!
Você é lâmpada dentro de sua casa! Você tem óleo abundante. Você não é mais um pavio que
fumega; você é lâmpada com óleo abundante. O Espírito do teu Deus está sobre você para te
fortalecer, para te guiar e te instruir como você deve proceder para ganhar toda a sua casa, toda a
sua família.
No Salmo 32:8, o Senhor diz: “Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir; e, sob as
minhas vistas, te darei conselho”.
Deus é o seu capacitador, é aquele que te orienta e te guia a toda Verdade.
Quando descobri que a Palavra de Deus é a Verdade acerca de qualquer assunto, eu fiquei como
quem descobre uma mina de ouro! Eu falei para mim mesma: “Preciso descobrir a Verdade acerca

de tudo, pois eu quero que Deus me ensine a Verdade acerca de tudo que envolve a minha vida”.
É maravilhoso demais saber que existe uma Verdade para toda situação que estivermos
enfrentando, não?
Vou contar a vocês como Deus alcançou o meu pai. A primeira pessoa que se converteu em casa
foi a minha irmã Jane Messa. E ela se converteu com uma paixão e um amor enorme por Jesus.
E por ver a paz e o Amor de Deus transbordando nela, eu fiquei muito impressionada e
interessada no que eu via e fui para o meu quarto e disse: “Deus, eu também quero isto!”
Nós, geralmente, não temos o costume de nos relacionar com Jesus antes do novo nascimento,
pois não temos a consciência da salvação que está em Jesus, então nos relacionamos com Deus.
E naquele dia, Deus mais do que depressa me apresentou o Seu Filho, e entrou na minha vida,
daquele jeito que todos nós já sabemos e já experimentamos e sem saber como, Ele me fez
novinha em folha: Eu nasci de novo!
Quando eu tomei consciência do amor de Deus por mim, desejei que todos ao meu redor também
tivessem o mesmo privilégio de andar na presença dele; esse prazer de estar com Ele, como
estava acontecendo comigo. Eu queria toda a minha casa rendida a Jesus!
Lá em casa nós somos onze filhos. Uma família bem numerosa. A minha mãe faleceu quando eu
tinha dezesseis anos de idade e meu relacionamento com o meu pai era muito distante. Ele nos
trazia em rédea curta.
Para quebrar a resistência que o meu pai tinha ao Evangelho de Cristo e salvá-lo, Jesus começou
a se mover em nós, no sentido de promover milagres dentro da nossa família: milagres
emocionais e financeiros! Deus foi fazendo coisas que os meus olhos não acreditavam.
Naquela ocasião, nós estávamos enfrentando uma dificuldade financeira muito grande e meu pai
tinha quatro alqueires de terra, que nós chamávamos de lote. E não tínhamos como fazer o lote
produzir, ser sustentável. Eu e minha irmã começamos a orar para Deus providenciar um meio
de entrar recurso, de entrar o sustento para a nossa família, pois não há nada mais desesperador
para um pai de família do que não ter como suprir a necessidade de sua casa, no seu dia a dia.
Enquanto orávamos, Deus falou para a minha irmã pegar uma quantia que ela havia guardado e
entrar em sociedade com o meu pai. Ela entraria com o recurso financeiro e o meu pai com a
terra. Perfeito! Mas havia um detalhe: Deus mandou plantar feijão e não era época do plantio
desta lavoura. Quem mexe com lavoura sabe que existem períodos próprios de determinados
plantios e que não se pode plantar em qualquer época do ano.
Então, ela disse: “Bom Deus, se o Senhor está mandando, o Senhor garante todas as coisas”. Ela
foi e falou com o meu pai e ele disse que havia passado a época do plantio de feijão. Mas ela lhe
disse que não haveria problema, que ele poderia plantar, preparar a terra, que Deus iria garantir.
Diante do argumento convicto da minha irmã, o meu pai decidiu plantar no lote todo.
Chegou o tempo de romper o feijão, mas como não era a época certa do plantio, não havia chuva
para o feijão ter força para brotar e romper. E aí? Cadê a chuva? Meu pai chegou em casa e nos
disse: “Já que vocês dizem que Deus funciona, então tratem de orar para Deus dar um jeito,
porque sem chuva perderemos todo o plantio”.
Fomos orar e Deus nos deu uma Palavra: “O céu que está sobre ti não é feito de bronze para que
não possa chover”. E aí fomos adorar a Deus, louvar e agradecer a Ele pela Sua Palavra cumprida
em nossa vida, pois a Palavra de Deus é a Verdade sobre toda e qualquer situação que possamos
enfrentar.

Em Deuteronômio 28:4, lemos: “(...) bendito o fruto da tua terra (...)”.
Meus irmãos, a partir daquele dia, formou-se uma nuvem só em cima do nosso lote que fazia
chover e regava o feijão, até que ele brotou e chegou a época da florada.
Nós temos um Deus que nunca falha; um Deus em quem podemos confiar. Ele é imutável e
Soberano. O que Ele diz em Sua Palavra, Ele cumprirá na vida daquele que Nele confiar. Ele
é Vivo!
Eu não estou falando para vocês de um Deus que não muda a nossa vida, de um Deus que não
nos capacita. Eu estou aqui, diante de vocês, pela capacitação do meu Deus. Eu não fui
treinada em oratória. Nunca fiz curso bíblico, nunca cursei Teologia, mas ousei experimentar
o poder do meu Deus. Ousei acreditar que Ele é suficiente para qualquer um que abra o
coração para Ele. Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ele é Deus suficiente para
você! Creia!
Eu não sei qual é a sua condição e não sei por que Deus me fez compartilhar com vocês essa
particularidade do meu passado, mas eu sei que Ele é todo suficiente para você, como Ele foi
naquela ocasião para minha casa.
E o feijão brotou e chegou a época da florada e apareceram as formigas. O meu pai chegou em
casa e nos disse: “Já coloquei veneno e tudo o que eu tenho direito e nada! Eu não localizo
onde fica a “toca” das formigas, onde fica o formigueiro”.
A Palavra de Deus é a Verdade em qualquer circunstância de nossas vidas, e em Salmos 91:
10 Deus diz: “Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda”.
Fomos adorar a Deus e louvar pela Palavra dele que é soberana sobre as nossas
circunstâncias e as formigas desapareceram! Aleluia!
No final do plantio, meu pai colheu cem por um. O gerente do banco disse ao meu pai que
emprestaria o dinheiro que ele precisasse. Antes, ele havia negado cobrir o cheque especial e
agora, oferecia os empréstimos que o meu pai quisesse. E foi aí que o meu pai falou: “Eu não
preciso de empréstimos! Eu estou descobrindo outros meios para adquirir o que eu quero e
preciso”.
Agora eu pergunto para vocês: Será que o meu pai se converteu? Sim! O meu pai se converteu
a Jesus com muito poder. Hoje, o meu pai sabe que o Deus que opera em nós é todo
suficiente, e que este Deus opera em nosso favor.
Nós temos um Deus maravilhoso que opera sinais e prodígios para alcançar seu filho, seu
marido, sua esposa, enfim, toda a sua família!
De que milagre você precisa para que toda a sua casa seja salva? Peça a Ele! Aquele que não
poupou Seu próprio Filho, não lhe negará absolutamente nada!
Em Romanos 8: 31-32, está escrito: “Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por
nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o Seu próprio Filho, antes, por todos
nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?”
Outro dia uma amiga me ligou e disse que estava com problemas e Deus lembrou-me uma
passagem que está em Jó 22: 23-30: “Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás
restabelecido; se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de
Ofir entre pedras dos ribeiros, então, o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata
escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus.

Orarás a ele, e ele te ouvirá; e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te
sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então, dirás: Para
cima! E Deus salvará o humilde e livrará até ao que não é inocente; sim, será
libertado, graças à pureza de tuas mãos”.
Eu disse para a minha amiga: Se nós pegarmos os nossos valores e depositarmos
sobre as pedras do ribeiro e fizermos de Deus o nosso bem mais precioso,
levantaremos o rosto para Ele e oraremos e tudo o que pedirmos, Ele nos dará e por
nossas mãos Ele salvará o ímpio, o pecador. Ele salvará aqueles a quem amamos.
Você tem um chamado de salvação, não somente para os seus entes queridos, mas
para toda a sua cidade. Lins tem vocês!
Vamos para Efésios 4:7-8: “E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a
proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: Quando Ele subiu às alturas, levou cativo o
cativeiro e concedeu dons aos homens”.
Com que finalidade e objetivo Deus concedeu dons aos homens? Vocês acham que é
para sermos especiais uns para com os outros? Não!
Vamos continuar a leitura a partir do versículo 12: “(...) com vistas ao
aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do
corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento
do Filho de Deus (...)”.
Com que finalidade Deus nos salvou e nos concedeu dons? A fim de nos ajudarmos
mutuamente.
No versículo 11 vemos que Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres.
Quando você nasceu no Reino de Deus, você nasceu com uma função, com um objetivo,
pois Deus não faz nada sem um propósito. E como membros do Corpo de Cristo, todos
nós temos uma função, temos um chamado. É dom de Deus!
Quando eu estava ali sentada, uma irmãzinha disse-me o seguinte: “Amariles, eu quero
lhe contar o que Deus tem feito para mim e como Ele tem me usado (...)”. É uma
irmãzinha já de certa idade, mas é Deus que faz forte ao cansado e restaura as forças de
quem não tem mais nenhum vigor.
No livro de Isaías 40: 29-31, lemos exatamente isto: “Faz forte ao cansado e multiplica
as forças ao que não tem nenhum vigor (...) os que esperam no Senhor renovam as
suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e
não se fadigam”.
No coração de Deus não há diferenças, porque somos espíritos, espíritos que
ministram na presença de Deus, segundo a vida de Deus que flui em nós.
Você se sente na idade que está o seu corpo? Eu não me sinto na idade que o meu corpo
terreno tem. Porque ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova
de dia em dia para a glória do Pai.
Vamos dar uma olhada rápida em 2 Corintíos 4: 16-18: “Por isso, não desanimamos;
pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso
homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea
tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não

atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem; porque as que se
vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas”.
A minha vinda a Lins é somente para dizer a cada um que está aqui, que se vocês se
entregarem nas mãos do Todo-Poderoso, Ele irá usar as suas vidas, para alcançar a
quem vocês amam e toda esta cidade.
Somos devedores uns dos outros com relação ao dom de Cristo. Mas isto não é
produzido por nossa força, por nossa vontade, porque é dom de Deus. Você é precioso,
preciosa para Ele.
Em 2 Timóteo 2:21, está escrito: “(...) se alguém a si mesmo se purificar (...) será
utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para
toda boa obra”.
Somos vasos de honra nas mãos do nosso possuidor, nas mãos de Deus! O apóstolo
Paulo diz em 2 Timóteo 2:15: “Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro
que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a Palavra da Verdade”.
Seja um vaso útil nas mãos de Deus! Tenha coragem de deixar Deus mudá-lo por
dentro.
Estive há um tempo atrás em Maceió, para estar em comunhão com os irmãos e irmãs
de lá e abri o meu coração a eles, falando de como Deus tem tratado do meu coração, de
como Ele fez comigo e continua fazendo, para que eu possa dar fruto para Ele,
cumprindo o meu chamado, a minha carreira na Terra e chegar à presença dele cheia
de gozo e receber o meu galardão das mãos do meu Senhor.
Temos que fazer como está escrito em Hebreus 12:1-2: “(...)desembaraçando-nos de
todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança, a
carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da
fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz (...)”.
Não queira passar por esta vida inutilmente! Não permita que o diabo minta para você,
dizendo que a sua vida é sem valor para Deus. Somos preciosíssimos para o nosso Pai
Celeste.
Eu quero ler mais alguns textos da Palavra com vocês.
Abram a Bíblia na passagem de Isaías 61:1-3: “O Espírito do Senhor Deus está sobre
mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos quebrantados, envioume a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr
em liberdade os algemados; a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da
vingança do nosso Deus; a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em
Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto,
vestes de louvor, em vez de espírito angustiado; a fim de que se chamem carvalhos
de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória”.
Vocês são carvalhos de justiça plantados por quem? Por Amariles? Não! Plantados
pela Rita? Não! Plantados por quem os chamou para aceitarem a Jesus como Salvador
de suas vidas? Não! Plantados por quem, então?
Plantados pelo Senhor! Plantados para qual finalidade? Para viver chorando? Não!
Plantados para viver pecando? Não! Para viver a seu modo? Não! Qual a finalidade
então?

Plantados para a glória de Deus! Você foi plantado pelo seu Deus, no Reino Dele, para a
Sua glória.
O Todo-Poderoso te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como está escrito
em 1 Pedro 2:9: “Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de
propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos
chamou das trevas para a sua maravilhosa luz”.
Tudo isso com qual finalidade? Fazer de você um carvalho de justiça, firme em Sua
Palavra, obreira, obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a
Palavra da Verdade, como lemos em 2 Timóteo 2:15: “Procura apresentar-te a Deus
aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a
Palavra da Verdade”.
Saiba estender o seu braço de fé, porque Deus não é mentiroso para não cumprir o que
Ele promete em Sua Palavra. Olha o que está escrito em Números 23:19: “Deus não é
homem, para que minta; nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura,
tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá”?
A Palavra de Deus é a Verdade. A Palavra de Deus é a Verdade sobre todo e qualquer
assunto. Ela é a Verdade sobre a sua vida meu irmão!
O que a Palavra de Deus diz, é! Deus disse: Haja luz! E aconteceu o quê? Houve luz! Em
Gênesis 1:9, lemos: “Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus
num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez”.
Hoje fomos à FEBEM (Fundação CASA) ministrar batismo nas águas para alguns
garotos que decidiram descer às águas, num comportamento de fé. E um garoto, recém
chegado na Unidade, estava com um problema e nos afastamos dos outros garotos
para podermos conversar com ele sossegadamente. Enquanto a Rita conversava,
levantei os olhos para o céu, e lá na FEBEM os muros são enormes, e da maneira como
eu levantei os olhos, criou-se uma perspectiva entre o céu limpo, de um azul
maravilhoso e os muros. E Deus me disse: “Pergunte-o se os braços dele podem fazer
alguma coisa por ele.” Aí eu peguei nos braços do garoto e disse: Filho, os seus braços
podem fazer alguma coisa por você? Ele respondeu: Eu acho que podem, senhora”.
Perguntei a ele: Você pode pegar a sua mão e colocar dentro do seu coração e arrancar
esta dor, esta angústia, que está apertando o seu peito, que não te deixa dormir? Você
pode fazer isto?
Ele abaixou a cabeça e disse: “Não! Isso eu não posso!”
Eu disse novamente: Olhe para o céu! Ele ergueu a cabeça em direção ao céu e a
perspectiva do muro acompanhou o olhar dele. Eu perguntei: Que muro pode chegar
até ao céu? Que muro pode cercar o céu?
Ele ficou olhando para mim e eu disse: Quem pode impedir Deus de agir a seu favor?
Quem? Se Ele diz em Isaías 43: 13: “(...) antes que houvesse dia, Eu era... agindo Eu,
quem o impedirá?”
Sabe quem pode impedir Deus de agir em favor de cada um de nós? Sabe? Somos nós
mesmos! Se você crê, “tudo é possível ao que crê”, como Jesus disse em Marcos 9: 23.
Agora eu pergunto: Será que Deus só age a meu favor? Será que o Deus Todo-Poderoso
só se move em minha direção? Não! Não é verdade!

A Palavra de Deus diz que Deus amou ao mundo, amou você de tal maneira, que deu o
Seu Filho por você. Jesus disse isto em João 3: 16: “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”.
Não há nada que o seu coração almeje que Deus não possa lhe dar. Não há nada no
mundo que se compare a grandeza do amor de Deus por nós! Ele é a minha vida! Nele
eu vivo, me movo, existo! Se Ele tirar de mim a Sua mão, sabe o que irá acontecer
comigo? Simplesmente, eu vou expirar e morrer.
Mas as mãos do Senhor estão sobre você, poderosas, agindo a seu favor. Como lemos
no Salmo 118:15-16: “Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação; a destra
do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas”.
Eu passei o dia inteiro dizendo: “Senhor, o Seu Espírito está sobre mim. O Espírito do
Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos quebrantados,
o Senhor me ungiu para pregar liberdade, o Senhor me ungiu para dizer que o Senhor é
Deus e que reina Soberano sobre tudo e sobre todos”.
Tem coisa mais gloriosa do que isso? O Espírito que vivificou Cristo dentre os mortos,
aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, está sobre mim. Está em mim! É
Cristo em nós, a esperança da nossa vitória, a esperança da glória, a esperança da
Palavra dele cumprida em nós.
Deus é poderoso para cumprir tudo o que nos prometeu em Sua Palavra!
A Palavra do nosso Deus é a Verdade. Você lê a Bíblia e não entende? Ele não te deixou
órfão. Ele enviou o Espírito Santo, o Espírito da Verdade.
Em João 14: 16-18 Jesus diz : “E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a
fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não
pode receber, porque não no vê, nem o conhece; vós o conheceis, porque ele habita
convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros”.
Jesus é a Verdade! E o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Jesus é Espírito. A
Palavra é espírito e vida! Nós somos espíritos e temos o Espírito do nosso Deus em nós,
para nos guiar a toda Verdade.
Que Verdade de Deus você precisa descobrir para ser livre? Que Ele te fez manso e
humilde de coração? Qual é a Verdade que vai pôr você em liberdade? Porque a Palavra
de Deus diz em João 8: 32: “(...) e conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará”.
Em Gálatas 5:1, lemos: “Para a liberdade foi que Cristo nos libertou”.
Você está aprisionado em suas emoções? Saiba que Jesus nos sarou em nosso corpo,
alma e espírito. Jesus, na cruz, sarou você nas suas emoções! Você é único, exclusivo
para Deus! Não existe ninguém igual a você! Deus agiu de uma forma comigo para me
alcançar, mas seu caráter é diferente do meu, a sua educação foi diferente da minha. A
maneira como Deus fala comigo é diferente da maneira como Ele fala com você. Ele
sabe que caminho pode usar para chegar ao meu coração. Deus agiu de uma forma
comigo para me alcançar, mas o seu caráter é diferente do meu.
Estou errada? Não! Somos obras-primas do nosso Deus! Somos exclusivos!
Propriedade exclusiva dele. Somente Ele sabe como nos ensinar. Abra o seu coração, e
fale com Ele no seu íntimo: “Senhor, eu quero aprender a andar na sua presença. Eu
quero ser humilde e manso de coração.”

Em Romanos 2: 11, está escrito: “Porque para com Deus não há acepção de pessoas”.
Ele mudou o meu viver, Ele mudará o seu.
Como eu já lhes disse, eu tinha muita dificuldade de me abrir para ouvir Deus. Então
eu achava que Deus não falava comigo. Até que um dia eu ouvi Deus me dizendo:
“Filha, eu sou o Senhor de todos e eu sou rico para com todos os que me invocam”. Isso
está escrito em Romanos 10: 12-13: “Pois não há distinção entre judeu e grego, uma
vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo”.
Qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo, e jamais será envergonhado.
Se você crê, você tudo pode no nome de Jesus! Porque tudo é possível ao que crê.
É por ficar repetindo isso muitas vezes, que eu vou alcançar a bênção do Senhor? Não!
Quando Deus falou comigo: “Filha, o céu que está em cima de você não é de bronze para
que não possa dar chuva no tempo certo”. Eu só levantei as mãos para o meu Senhor e
disse: “Pai, se a tua Palavra diz, é!” E comecei a louvá-lo pela Palavra dele ser real na
minha vida, desta maneira: Eu te louvo meu Senhor, porque o céu que está acima de
mim não é feito de bronze. Muito obrigada meu Senhor, pois Tu és Senhor nos céus e
na terra...
Satanás nos oprime na mente. Ele não aparece para nós de chifre, rabo, tridente,
vermelho como brasa. Isto é em desenho animado.
Eu ministro para crianças e houve uma ocasião em que eu ensinava para elas a respeito
de Deus, Satanás e os anjos, desde o princípio. E em um dos módulos, onde eu falava
sobre Satanás, uma das crianças chegou e disse bem baixinho, apontando para baixo:
“Tia, não fale este nome”.
No mesmo instante eu entendi que ele falava de Satanás. Respondi: Você está falando
do inimigo das nossas almas? E, olhando para ele, eu disse: Não precisa ter medo dele,
porque ele foi derrotado. E o menino me perguntou: “Tia, como que ele é?” Eu disse:
Eu não sei como ele é. Nada satisfeito, ele perguntou: “Ele não é vermelho?”
É que tem um desenho animado na TV a cabo, onde aparece um capetinha todo
vermelho, com chifrinhos, e ele queria saber se Satanás era igual aquele desenho
animado, que o pai proíbe de ver, mas que ele vê escondido. Falei com ele: Não, ele não
é assim!
Satanás trabalha nas emoções do homem. O nosso combate é na área das emoções. Eu
estava falando para algumas irmãs que ainda que a minha alma desfaleça dentro de
mim, o Senhor é a minha herança e a minha porção para sempre.
O salmista diz no Salmo 42:11: “Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te
perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio
e Deus meu”.
E no Salmo 16:5, ele diz: “O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice; Tu
és o arrimo da minha sorte”.
Por isso, eu não preciso me comportar segundo o que eu estou sentindo, segundo o que
os meus olhos estão vendo. Eu me comporto segundo o que a Palavra de Deus diz.
Experimente se comportar segundo a Palavra e não segundo o que você está sentindo.

Não somos escravos dos nossos sentimentos. Você não é escravo das suas emoções.
O Espírito do Senhor Deus está sobre você e Ele te ungiu para pregar o Ano Aceitável do
Senhor para a sua esposa, para o seu esposo, aos seus filhos e para todos que convivem
com você, no seu dia-a-dia.
Decida ser um cristão de verdade e não tenha vergonha de declarar o seu amor por
Jesus. Não tenha medo de amar o seu semelhante, de declarar o seu afeto. Não tenha
vergonha de se mostrar. Não tenha medo de ser como realmente é!
Será que o amor é feio? Eu creio que não! Se você está com vontade de afagar seu filho,
por que não afagar? Se você está com vontade de dar um beijo carinhoso e expressar o
seu amor através de gestos e palavras, a seu esposo, a sua esposa, a seus pais, seus
irmãos e amigos, por que não fazê-lo?
Tenho aprendido que o caminho da vitória é o amor. Em Provérbios 16:24, nós lemos:
“Palavras agradáveis são como favo de mel: doces para a alma e medicina para o
corpo”.
E no capítulo 24 de Provérbios, no versículo 26, está escrito: “Como beijos nos lábios é
a resposta com palavras retas”.
Quantos já leram um livro da Bíblia chamado Cantares de Salomão? Para mim não
existe um livro mais doce, mais amável do que este. Toda vez que eu quero declarar o
meu amor a Jesus, o meu Amado, eu começo a declarar os versículos de Cantares de
Salomão, em louvor a Ele, desta forma: “Ah, Tu és o mais formoso entre os milhares,
meu Senhor. Entre os filhos dos homens não há um sequer que se compara a Ti. Tu és
o meu maior desejo. O meu anseio é tê-lo em meu coração. Tu és tudo para mim...”.
Em Deuteronômio 32:47, está escrito: “Porque esta Palavra não é para vós outros
cousa vã; antes, é a vossa vida”.
Não despreze a Palavra que Deus vivificou em seu coração diante de uma circunstância
adversa. Ela é eficaz e é viva! Em Hebreus 4: 12 o apóstolo Paulo fala: “Porque a
Palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois
gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma, e espírito, juntas e medulas, e é apta
para discernir os pensamentos e propósitos do coração”.
A Palavra de Deus é poderosa para mudar a sua situação. Quando lemos na Palavra
que o Senhor nosso Deus é aquele que nos fortalece e que está conosco por onde quer
que andemos, devemos nos pôr em pé e procedermos como está escrito na Palavra.
O Salmo 24: 7-10 diz: “Levantai, ó portas, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais
eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e
poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças;
levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da
Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória”.
O nosso Senhor Jesus é o Rei da Glória, e Ele é Poderoso na batalha. Há algum tempo,
o Espírito Santo vivificou no meu coração uma passagem que está em Isaías 63: 1-3:
“Quem é esse que vem de Edom, de Bozra, com vestes de vivas cores, que é glorioso
em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em
justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje, e as tuas vestes, como
as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar, Eu pisei sozinho, e dos povos nenhum
homem se achava comigo; pisei as uvas na minha ira; no meu furor, as esmaguei, e
o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo”.

Em Apocalipse 19:13-16, o apóstolo João descreve a visão que ele teve de Jesus, que o
profeta Isaías também teve: “Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu
nome se chama o Verbo de Deus; e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando
cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca
uma espada afiada, para com ela ferir as nações; e ele mesmo as regerá com cetro
de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus TodoPoderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: REI DOS REIS E
SENHOR DOS SENHORES”.
Essa profecia já aconteceu: Jesus já morreu e ressuscitou por nós! Ele pisou sozinho o
lagar, pois não havia ninguém para ajudá-lo. Primeiro, porque nenhum de nós,
nenhum homem, poderia ajudá-lo. Porque é o justo pelos injustos! Aleluia!
Não despreze o Espírito de Cristo que está em você! Ele não te deixou órfão. Você não
precisa de ninguém para te ensinar. Você é ensinado, ensinada pelo Senhor! O Deus
Todo-Poderoso é o Seu Pai Celeste.
Em Hebreus 8: 10-13, lemos: “Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de
Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis,
também sobre o seu coração as inscreverei; e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu
povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão,
dizendo: Conhece ao Senhor; porque todos me conhecerão, desde o menor deles até
ao maior. Pois, para com as suas iniqüidades, usarei de misericórdia e dos seus
pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz Nova, torna antiquada a primeira.
Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer”.
Deus está dizendo aqui que Ele mesmo irá nos ensinar tudo o que precisarmos
conhecer para vivermos uma vida vitoriosa nesta terra e vivermos na liberdade que
Jesus já conquistou para nós: as vestes dele foram salpicadas de sangue, por você e
por mim!
Deus irá escrever em seu coração tudo o que você precisa saber para ser bem sucedido
em tudo o que você fizer e ficar livre das cadeias que lhe têm prendido. Deixe Deus fazer
em sua vida o que Ele quer fazer. Seja forte e corajoso. Tenha coragem de crer no seu
Deus, porque Ele te criou para ser carvalho de justiça, plantado por Ele, para a sua
glória!
O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2:1-5: “Eu, irmãos, quando fui ter convosco,
anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de
sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este
crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A
minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de
sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se
apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus”.
As minhas palavras com sotaque baiano não resolvem nada para vocês. Mas a Palavra
do nosso Deus jamais passará. O céu que você vê hoje será enrolado como um manto,
pois tudo passará e como um vestido, diz a Palavra, será mudado. Onde está escrito
isso?
Salmo 102:25-27: “Em tempos remotos, lançastes os fundamentos da terra; e os
céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces; todos eles
envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu,
porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim.”
A Palavra de Deus é eterna. A circunstância que você está vivendo, passará, mas o que

Deus diz permanece para sempre. Deus não pode negar-se a si mesmo. O nosso Deus
é Fiel!
Permita que Deus entre em sua vida e comece a te ensinar a usar a armadura que Ele te
deu, que está descrita em Efésios 6. Abra o seu coração para que Ele possa entrar e
cear com você. Fazer morada em sua vida. Ele quer te ensinar a usar as sandálias do
Evangelho da paz; a usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que Ele
preparou para você.
Comece a usar, na prática, a veste de louvor que Ele te deu. Não deixe Satanás te
oprimir. Você tem boca para confessar a Verdade para a sua vida. Em Romanos 10:910, lemos: “Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração,
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se
crê para justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação”.
Um dia, eu cri no meu coração que era salva e a partir daquele dia eu dizia: Eu sou nova
criatura! Muito obrigada, Jesus, porque eu sou nova criatura.
Quando me converti, eu fumava. Era viciada em nicotina e não conseguia parar de
fumar. O que é que eu fazia quando sentia vontade de fumar? Como eu sabia que havia
nascido de novo e que o desejo de fumar era da antiga natureza, envergonhada por não
conseguir parar de fumar, eu corria e me escondia para fumar. Até parece que Deus
não tem olho que tudo vê! Depois vinha uma amargura e eu entrava em
autocondenação.
Um dia eu estava fumando escondida e Deus vivificou uma Verdade em meu coração
dizendo: “O seu prazer está na minha lei e nela meditar de dia e de noite. Não acredite
no seu desejo, ele é falso, ele é mentiroso. Você está dominada por algo que não é
verdadeiro, porque a verdade, filha, é que você me ama e o seu prazer está em mim”.
Mais do que depressa eu joguei o cigarro fora e saí declarando em louvor: Deus,
obrigada, porque o meu prazer é a sua lei. Naquela época eu não sabia nada de Deus
do que eu sei hoje. Nem batizada no Espírito Santo eu era.
O desejo não passou no dia seguinte. Depois do café-da-manhã, eu senti vontade de
fumar, mas ao invés de fumar, eu cri na Palavra que Deus havia me dado. Fui para o
quarto confessar: Obrigada, Pai, porque o meu prazer está no Senhor. O meu prazer
está em meditar na sua lei de dia e de noite e a sua palavra para mim não é coisa vã. A
sua palavra é a minha vida.
Ela também é a tua vida. Não creia nos seus desejos, pois eles são mentirosos. Eu fui
noiva durante um ano e resolvi casar, ao meu modo, é claro! Era um noivo que me
agradava. Ele era da mesma denominação que eu frequentava. Mas, aproximando-se o
tempo para o casamento, Deus me disse: “Filha, o teu desejo é contra você”.
Sabem onde está escrito isto na Bíblia? Está em Gênesis 4:7, quando Deus falou com
Caim: “(...) o pecado jaz à porta; o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominálo”.
Quando Caim, dominado pelo sentimento da inveja, arquitetou a morte de Abel, seu
irmão, Deus chegou pertinho de Caim e disse: “Caim, por que você está irado desse
jeito contra a fé de seu irmão?”
Caim deve ter resmungado como eu fazia antigamente e Deus lhe disse: “Caim, o seu
desejo é contra você, não é contra ninguém”.

O desejo carnal é contra você. Não somos escravos dos nossos desejos. Jesus nos sarou e nos
libertou das nossas emoções carnais.
Deus falou comigo: “Filha, o seu desejo é contra você! Ele não é a favor de você, ele é contra você. A
sua escolha é uma escolha ruim, você não escolheu bem. Você não conhece o caráter desse moço e
nem o seu próprio caráter. Então, Eu vou te mostrar em que base você está escolhendo o seu
casamento”. E Deus revelou-me o meu coração!
A Palavra de Deus diz em Colossenses 3: 5-8: “Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena:
prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria... despojaivos, igualmente, de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do
vosso falar”.
Determinados desejos ocultos são difíceis de serem admitidos, mas alguns, como o ciúme,
tornam-se mais fáceis. E quando Deus mostrou a condição que estava oculta no meu coração, a
minha “cara” ficou no chão! Eu disse: Credo, Jesus! Essa não sou eu, não!
E Ele me respondeu: “Não é mesmo! Porque eu fiz uma novinha. Você crê? Você quer?”
Deus me disse: “Filha, se você insistir nisso, nesse casamento, você será transpassada por muitas
dores”.
Vocês acham que eu fui teimosa em continuar com aquele casamento? Não! Eu tirei a aliança de
noivado e disse ao meu pai que havia desistido do casamento.
Temos que tomar decisões que, muitas vezes, vão de encontro com os nossos desejos, mas
firmados na Verdade, estaremos sempre andando em triunfo! Creia: Sempre valerá a pena!
Foi muito prazeroso estar estes dias com vocês em Lins. Foi um presente maravilhoso do meu Pai
Celeste, que dinheiro não compra e nada pode se comparar a isso.
Agradeço pelo carinho, pelo respeito de vocês, pela atenção. Mas, não poderia deixar de dizer que
a pessoa mais importante aqui não somos nós, mas o nosso Deus que nos chamou das trevas para
a sua maravilhosa Luz e Ele nos ungiu para apregoar o Ano Aceitável do Senhor, amando a todos.
A Palavra de Deus diz em 1 João 3:14-16: “Nós sabemos que já passamos da morte para a vida,
porque amamos os irmãos; aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a
seu irmão é assassino; ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente
em si. Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida
pelos irmãos”.
Ame o seu filho, ame seu marido, ame sua esposa, ame sua família! Não os deixem entregues à
morte. Não seja covarde. Ame o Senhor com toda a sua força, com todo o seu desejo, com todo o
seu ser. Ame a Deus!
Vamos louvar? Vamos nos vestir com vestes de louvor?
Na comunhão dos irmãos, Deus ordena a Sua bênção.
Vamos adorar num só coração, numa só fé, ao único Deus?
Diga para o nosso Pai Celeste o quanto Ele é precioso para você. Fique à vontade na presença do
teu Pai.

Paizinho, nós te amamos. Eu te amo, Rocha minha. Eu te amo, Redentor meu. Eu te amo meu
amado, meu Senhor.
Eu te agradeço pela tua salvação e provisão sobre toda a minha casa. O Senhor é o meu refrigério,
o meu sustento, o meu amparo. O Senhor é o meu auxílio. Quem, Senhor, no céu, é semelhante a
Ti?
Ó Senhor dos Exércitos, Tu és a nossa escolha, Tu és a nossa vida, Tu és o nosso libertador. Nós
Te louvamos, pois o teu Santo Espírito está conosco, fortalecendo a nossa mente, o nosso corpo, o
nosso coração, as nossas emoções para andarmos na Tua presença. Nós Te agradecemos pelo
Teu amor infinito.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu Nele, que nos elegeu e
que nos predestinou para adoção de filhos. Indicou-nos o caminho de volta, nos toma pela mão e
nos leva diante da sua presença.
Nós que éramos inimigos por natureza, filhos da ira, mas agora reconciliados contigo para louvor
da tua glória, Pai, para que o seu nome seja manifesto e engrandecido na Terra.
Nós te agradecemos, Senhor, bendizemos o teu nome, nós glorificamos unicamente a ti, porque o
Senhor é digno do nosso louvor, de nossa adoração, de nossa paixão. Muito obrigada porque o
Senhor nos deu a chance de estar na tua presença e de caminhar contigo. Nós te agradecemos, Pai
querido, pois só o Senhor é Deus!
Obrigada pela salvação dos nossos entes queridos, pois todos hão de herdar a salvação. Nós te
agradecemos pelos anjos acampados ao redor deles. Muito obrigada pelos milagres que varrerão
a vida de cada um deles.
Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é Senhor de todos e rico para com todos os que te
invocam. Nós te agradecemos em unidade de espírito Pai, unidos pelo vínculo da paz, unidos pelo
precioso nome de Jesus.
Nós podemos ouvir a voz do nosso amado e aceitar o seu chamado. Nós te amamos! Obrigada Pai!
Muito obrigada por tudo, no precioso nome de Jesus! Amém!
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