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Prefácio

Há uns anos atrás, muitos jovens se reuniram
para estarem ouvindo um senhor de certa idade,
falar sobre o seu andar com Deus. Ele se
destacava no meio da multidão por causa dos seus
cabelos grisalhos. As pessoas reunidas sabiam
quem ele era. Sabiam que era um homem
poderoso em Deus; que tinha um relacionamento
profundo com Deus, vivendo uma vida repleta de
milagres e orações respondidas. Ele possuía anos
de experiência e sabedoria; e eles queriam
aprender com ele. Aguardavam o momento para
fazerem perguntas, pois desejavam saber coisas
boas com relação a Deus.
De repente, muitas perguntas diferentes
começaram a serem feitas. Mas, uma pergunta
chamou à atenção daquele homem; foi no
momento em que um jovem gritou: “O senhor
pode citar dez segredos para que as nossas
orações sejam respondidas?” Naquele instante ele
se virou e olhou profundamente nos olhos do
jovem que fizera a pergunta.

Era como se todo o resto do lugar desaparecesse,
exceto os dois. O poderoso homem de Deus olhou
e disse em voz baixa: “Filho, não existem dez
segredos para termos as nossas orações
respondidas. Existe apenas um!” E a sala inteira
ficou completamente em silêncio; todos os olhares
se voltaram para ele, prestando toda a atenção,
para ouvirem a sua resposta sábia. Então,
olhando ao redor concluiu a sua fala: “A única
coisa que você precisa ter para obter resposta à
sua oração é crer!”
A pergunta fora feita por mim. Desde aquele
momento eu fui aprendendo mais e mais sobre
como crer em Deus para ter todas as minhas
orações respondidas.
A Bíblia relata a história de um centurião romano
que deixou o próprio Jesus maravilhado com a
sua grande fé. Lemos sobre isto em Mateus 8:510: “Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a
ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo
está em casa paralítico e sofrendo horrível
tormento. Então, Jesus lhe disse: “Eu irei curálo”. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não
sou digno de receber-te sob o meu teto. Mas dize
apenas uma palavra e o meu servo será
curado”. Então Jesus disse ao centurião: Vai-te
e da maneira como creste, assim te sucederá!”

Em Isaías 55: 11 está escrito: “Assim será a
Palavra que sair da minha boca; Ela não voltará
para mim vazia, antes fará o que me apraz, e
prosperará naquilo para que a enviei”. O
centurião sabia sobre o poder da Palavra. Quando
Deus criou o mundo Ele disse: haja luz, houve luz!
Ele sabia que Jesus só precisava falar a Palavra e o
milagre seria liberado. Acredite: Temos a mesma
autoridade para falarmos a Sua santa Palavra,
crendo, e assim, recebermos os nossos milagres.
Neste livro, compartilho algumas das minhas
experiências sobre como aprendi a receber os
milagres de Deus. Você não irá desperdiçar o seu
tempo lendo este ensino, eu lhe prometo! Durante
a leitura você irá se deparar com histórias
incríveis, sobre pessoas que seguiram uma
orientação simples sobre a confissão da Palavra
de Deus frente às suas circunstâncias adversas,
tudo parecendo perdido, e obtiveram respostas às
suas orações. Aparentemente não havia esperança
para elas neste mundo natural, mas viram os
milagres acontecerem, por terem confiado na
Palavra. Você também pode conseguir. A Palavra
de Deus jamais voltará vazia.
Abril de 2019.
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CAPÍTULO UM

Cartas de Ensino Pr. Alan Taylor

1 - A cura vem do que Deus fez, não do que você faz.
2 - Construindo a verdadeira imagem de Deus.
3 - Deus recompensa nossa Fé nele, não nas nossas obras.

1 - A cura vem do que Deus fez, não do
que você faz.

Experimente perguntar, aleatoriamente, às pessoas
que você conhece, sem se importar se elas estão no
caminho da salvação ou não, ou mesmo se elas
nunca freqüentaram uma igreja: Qual o tamanho
de Deus?
A maioria irá lhe responder que Ele é grande.
Realmente, Ele é grande, tão grande “que Ele segura
o universo nas mãos dele”. Em Jó 36: 26 lemos: “Eis
que Deus é grande, e não o podemos compreender;
o número dos seus anos não se pode calcular”.
Talvez algumas pessoas lhe deem respostas
“vazias”, mas a grande maioria concordará com
você sobre o quanto Deus é grande. No entanto, você
perceberá que esta é até onde a revelação de muitas
pessoas em Deus se limita.
A próxima pergunta será dirigida a você: “Se Deus é
tão grande, por que Ele permite que as pessoas
passem tanta fome na Etiópia?” Ou: “Por que um
Deus tão grande assim, deixaria qualquer pessoa
morrer e ir ao inferno?”. Ou talvez essa: “Deus é tão

grande que se Ele quisesse me curaria, não é
mesmo?” Deus é tão grande que Ele pode fazer
qualquer coisa que Ele quiser, sempre que Ele
quiser, não é verdade?
Estas perguntas tão simples têm gerado muitos
debates e confusões, pelo fato de a resposta envolver
o entendimento que cada um tem de Deus, segundo
a imagem formada em seu interior a respeito da
Pessoa dele. E os questionamentos surgem: “Por
que Ele não cura a todos?” “Por que Ele não
extermina as guerras e não erradica a fome?” “Por
que Ele permite a dor e as mágoas?” Se Deus é tão
grande o quanto acreditamos que Ele é, então por
quê?
Primeiro, precisamos entender que Deus é Amor (1
Epístola de João 4:8). Agora, todos nós sabemos
que Deus é Amor, mas será que sabemos o que isto
significa? Em grego isto significa “ágape”, amor
incondicional e também a significação de carinho,
um banquete amoroso. Deus quer ter um banquete
amoroso com você. Ele não apenas te ama, Ele é
“AMOR”.
É impossível Deus não amar a todos, não importa o
que façamos. Quando eu lecionava para futuros
pregadores, gostava de ensinar-lhes uma maneira
bem simples para julgarem se a doutrina que eles
viessem a ouvir estaria correta, usando um artifício

que eu chamava de “mãe teste”. O amor mais
próximo nesta terra, que podemos comparar com o
amor de Deus por nós é o amor verdadeiro de uma
boa mãe.
Tendo sido criado em North British Columbia, eu
aprendi muito cedo sobre a vida selvagem. Se você
estivesse fora do bosque e avistasse um filhotinho de
urso, bem peludinho e bonitinho e ele olhasse para
você com aqueles olhos castanhos, os mais suaves e
maiores que você já tivesse visto, e apesar de você
estar sentindo vontade de acariciá-lo, você sabia que
precisa CORRER, correr o mais rápido que
pudesse, sem olhar para trás, não porque teria
medo do ursinho, mas sim porque a mãe ursa
deveria estar por perto, à espreita.
Então, se você quiser julgar se isto é ou não é de
Deus, procure perguntar a você mesmo se uma boa
mãe faria isto a seus filhos. Se a resposta for não, se
ela não fizer, então Deus não faria também. Não
deixe qualquer pregador inflexível, dizer a você algo
sobre Deus, que não seja verdade. Para você
entender, realmente, quem é Deus, saiba que não é
tão complexo assim. Tudo que precisará fazer é
saber qual o significado do amor e consequentemente, saberá o que é Deus. É impossível Deus
agir contra a própria natureza dele, porque tudo o
que Ele faz é Amor.

Da próxima vez que alguém lhe disser que Deus
adoeceu alguém ou que Ele deixaria tal doença lá,
por alguma razão, faça o seguinte: pergunte a sua
mãe (a maioria das mães são boas) se ela colocaria
alguma enfermidade em você por algum motivo.
Então, depois de ela ficar escandalizada com tal
questionamento e lhe der uma bronca, por ter tido
tal pensamento, ela lhe dirá que jamais colocaria
algo prejudicial em sua vida e que se preciso fosse,
venderia tudo o que ela tivesse e que faria tudo o que
estivesse em seu alcançe, para manter você bem a
salvo.
Em Hebreus, 12:5 lemos: “Filho meu, não
menosprezes a correção que vem do Senhor”.
Estas palavras significam: Tutela e Treinamento.
Elas não siginificam dor e doenças. Seu Pai Celestial
ama você e não tem nenhuma intenção em
prejudicá-lo. Creia também que Deus é Provedor em
todas as áreas de sua vida. O livro sagrado nos fala
que Jesus forneceu a cura a todos na cruz. Em 1
Pedro 2: 24 lemos: “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.” Ele tirou o pecado que nos separava de
nosso Pai Celestial.
Em João 1: 29 está escrito: “No dia seguinte, viu
João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o

Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!”.
Em 2 Coríntios 8:9 Paulo diz: “Pois conheceis a
graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo
rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela
sua pobreza, vos tornásseis ricos”. Cristo deixou o
céu para vir e tomar o teu lugar na cruz.
Certa ocasião, adoeci, ficando muito doente e
temeroso. Então, comecei a confessar a Palavra e a
declarar que Jesus era o meu curador e a agradecer
pela doença não ser parte de mim. Repreendi a
doença e ordenei que ela saísse de mim em Nome de
Jesus, mas por um momento questionei a Deus
dizendo: “Como eu posso estar doente, se tenho
dado a minha vida, deixado a minha propria familia
e país por ti Senhor?” No mesmo instante, Deus
falou ao meu coração: “Se você quer ficar se
justificando por aquilo que você tem feito, vá em
frente agora mesmo”.
Veja você o que eu estava questionando em meu
coração, sendo que Jesus já havia adquirido a
minha cura há dois mil anos atrás, gratuitamente.
Entendeu? Eu simplesmente estava murmurando,
tentando usar as “minhas boas obras” diante de
Deus para que Ele me curasse. A minha postura de
fé deveria ter sido: “Deus, eu te agradeço por estar
curado por causa do que o Senhor já fez e não por
causa do que eu tenho feito”. Tudo o que eu
precisava fazer era acreditar que a minha cura já

havia sido conquistada na cruz de Cristo. Diante
deste entendimento, comecei a mudar a minha
confissão de fé, firmando-me no que Jesus já havia
feito por mim, crendo que Deus já havia pago o
preço e que Ele me queria mais curado do que eu
queria estar.
Não me entenda mal, somente desejo que você creia
na grandiosidade do Amor de Deus por nós. Tenho
visto muitas pessoas deixarem de receber de Deus
por causa da dureza de seus corações e acabam
impedindo a manifestação da cura, por motivos
como falta de perdão, doutrinas erradas, descrença,
amargura e até por orgulho. Deus não retém o poder
de cura Dele como uma punição, mas estas coisas
atrapalham a sua fé em receber o presente que Deus
tem dado a você.
Alguém, também, pode lhe dizer que “Deus irá curálo, mas no tempo dele”. Saiba que o tempo dele foi
na Cruz. Existem muita razões pelas quais as
pessoas não conseguem receber as suas bençãos
das Mãos de Deus, mas sugerir que Deus está
agindo fora de Seu caráter não é um deles.
Jesus não veio para lutar com o diabo. Não houve
uma luta em que o Filho de Deus colocou o diabo em
uma cela e tomou de volta as chaves do reino. Jesus
veio legalmente, para sacrificar a própria vida em
lugar da sua. Você estava em dívida e Jesus tomou a

sua dívida e pagou por isso com o Seu precioso
sangue. Mateus 5: 17-18 diz: “Não penseis que vim
destruir a lei ou os Profetas. Eu não vim para
destruir, mas cumprir”.
Jesus veio para cumprir os requisitos da lei. Todos
os requisitos necessários para a nossa cura já foram
pagos na cruz. Todos os requisitos para a sua
liberdade e prosperidade já foram pagos. O preço foi
o mais caro de todos os tempos. O preço foi o
sacrifício de um homem inocente, que deu a sua vida
por aqueles que não O amavam. Lembre-se sempre
de que a motivação de Deus por você é o amor, não
apenas o amor pela humanidade ou o amor pela Sua
obra nesta terra. Em cada situação enfrentada,
Deus só é capaz de operar através do amor. Entenda
que Deus opera por intermédio da autoridade que
você dá a Ele. De acordo com Jesus, o importante
não é saber o quão grande Deus é, mas o quão
grande Ele é no seu interior, para você!
Em Lucas 17: 20-21 está escrito: “Interrogado pelos
fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus
lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com
visível aparência. Nem dirão: Ei-lo aqui! Ou: Lá
está! Porque o reino de Deus está dentro de vós.”
Tudo o que Deus pode trazer para este mundo tem
que vir por meio do seu povo: a cura, a prosperidade
e a salvação. É através da nossa autoridade e do
quanto nós permitimos que Deus seja grande em

nosso interior, que as manifestações do poder de
Deus ocorrerão na Terra. Deus não pode salvar o
seu vizinho sem você.
Talvez você conheça pessoas que ainda não sabem o
quanto elas são importantes para Deus ou mesmo
algumas que não queiram saber dele; então como é
que Deus poderá alcançá-las? Se Ele pudesse, Ele já
teria alcançado estas vidas, no entanto Deus
escolheu respeitar a decisão que elas tomaram.
Mas, Ele nunca desistirá de buscá-las, para as curar
e abençoar em suas reais necessidades. Deus sabe
como elas entraram nesta enrascada e também
como tirá-las disto. Tudo o que Deus precisa é da
permissão delas para Ele entrar em suas vidas ou de
alguém que esteja na brecha, buscando-as em
oração, diante do Trono da Graça. Creia, que a
oração de intercessão pelos não salvos é muito
poderosa.
O meu vizinho pode não clamar por ajuda de Deus,
mas eu posso fazer isso por ele. Tomar um tempo do
seu dia e apresentar em oração o nome de outra
pessoa diante do Céu é um ato de amor, e ao fazê-lo,
Deus tomará a Sua autoridade desta terra e
intervirá nesta vida que você está apresentando
diante dele. Em Lucas 12:32 está escrito: “Não
temais, pequeno rebanho, porque aprouve ao
vosso Pai dar-vos o reino”.

O que é que você quer ver mudado em sua família?
Não espere mais um minuto! Comece a ser o
responsável por mudanças em si mesmo e naqueles
em torno de você. Comece por fazer que Deus seja
maior do lado de dentro. Você pode ter tanto dele o
quanto você desejar. Através de hábitos diários de
práticas de oração em línguas, adoração e
meditação na Palavra de Deus, você irá descobrir
que Ele é capaz de fazer mais e mais em sua vida.
Deus deu toda a autoridade para a Sua Igreja sobre
esta terra. Ele deu autoridade para você sobre a sua
família e vizinhança. Em Mateus 16:19 lemos: “E eu
te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que
ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que
desligares na terra será desligado nos céus”.
Eu sei que o diabo não tem medo da religião
organizada ou de um grande número de cristãos
fazendo um bom trabalho. O diabo não tem pavor de
multidões de pessoas que sabem que Deus é grande,
mas ele tem medo daquela pessoa (e esta pessoa
pode ser você) que está disposta a pagar o preço
para fazer com que Deus seja grande em seu
interior.

2 - Construindo a verdadeira imagem
de Deus

Há alguns anos aprendi que a oração em línguas era
um dom de revelação. Em 1 Coríntios 14:2 está
escrito: “Pois quem fala em outra língua não fala a
homens, senão a Deus, visto que ninguém o
entende, e em espírito fala mistérios”. Então
descobri que eu não conseguia passar muito tempo
orando em línguas sem que minha estrutura de
crenças fosse transformada.
Sua estrutura de crenças é verdadeiramente a base
da sua vida. No seu interior existe uma imagem de
quem você é e de quem Deus é, portanto, as suas
crenças surgem a partir desta imagem. Algumas
pessoas chegam a mudar o seu exterior, mas
acabam sentindo que nada mudou internamente,
porque toda e qualquer mudança em nossas vidas
deve primeiramente ser interna até se tornar
permanente em nosso exterior.
Todos nós vivemos com base na nossa estrutura de
crenças. Essa estrutura representa exatamente o
que pensamos sobre nós mesmos, a idéia que temos
da vida e de Deus. Quando você se olha no espelho, o

que você vê é filtrado pela sua estrutura de crenças.
Todos nós conhecemos pessoas lindas que não se
acham lindas. Vemos pessoas bem sucedidas que
não se enxergam desta maneira.
Dentro de você existe uma imagem de Deus e tudo
em que você acredita a respeito de Deus provém
desta imagem. Sua fé também é filtrada por esta
imagem. A fé não provém do seu intelecto, a fé
provém do coração que contém a imagem
verdadeira de quem Deus é. Em Marcos 11: 23 está
escrito: “Eu asseguro que, se alguém disser a este
monte: Levante-se e atire-se no mar, e não
duvidar em seu coração, mas crer que
acontecerá o que diz, assim lhe será feito “.
O fato de crermos ou duvidarmos de algo está
dentro do nosso coração. A imagem que você tem de
Deus está dentro de você e esta imagem representa
quem Ele é. Cada passo de fé que você der deverá ser
pautado na verdadeira imagem de quem Deus é.
Espero que você compreenda o quão importante é
termos a imagem correta de Deus.
Em Marcos 11: 24 lemos: “Portanto, eu digo: Tudo
o que vocês pedirem em oração, creiam que já o
receberam, e assim sucederá.” Antes de
alcançarmos algo precisamos crer. Se a imagem
que você tem de Deus for diferente do que você
acredita, então você terá dúvidas em seu coração.

Para acreditar verdadeiramente é preciso alinhar a
imagem que existe de Deus a qual está dentro de
você com a imagem de quem Ele realmente é.
Muitas vezes já ouvimos as pessoas dizerem:
“Acreditei em Deus e nada aconteceu!” Eu acredito
que ao afirmarem isso elas foram sinceras, mas a
questão é que o crer tem que vir do seu coração e não
do intelecto. Talvez elas tenham feito tudo o que
podiam para suportar aquela tribulação, mas o que
não sabiam é que a luta não era contra a
enfermidade ou contra a pobreza, mas contra o que
estava dentro delas, contra a imagem que elas
tinham de Deus, que se encontrava em discordância
com quem Deus realmente é. Enfermidades,
pobrezas e tudo o mais que o diabo trouxe para este
mundo já foi derrotado na cruz. Para isso Jesus se
manifestou, para destruir as obras do diabo (1 João
3:8).
Não devemos esperar que Deus nos cure ou derrote
o diabo. A verdadeira batalha de fé é a que muda
nossa estrutura de crenças; devemos modificá-la
dentro de nós mesmos e transformá-la num espelho
da Palavra de Deus. Ao acreditar que Deus cura,
curado imediatamente você será.
A Religião é uma ferramenta utilizada para enganar
as pessoas. Não estou referindo-me à igreja que você
freqüenta porque o termo religião é mais abrangente

que isso. Resumidamente, a religião enganosa é
aquela cuja imagem de Deus no seu interior está em
discordância com quem Ele realmente é.
Sua estrutura de crenças começa a ser formada
quando você ainda é jovem. Na maioria das vezes,
você herda a mesma estrutura das pessoas com as
quais convive. Você observa o modo de vida delas e
escuta as opiniões destas pessoas; tudo isso exerce
uma enorme influência sobre você. O mundo está
passando por um processo de doutrinação para
ensinar aos jovens quem é Deus. É comum hoje em
dia escutarmos artistas de cinema, de televisão, ou
cantores famosos darem graças a Jesus Cristo por
todas as Suas bênçãos derramadas. Eles não vivem
para agradar a Jesus, mas acreditam que um
relacionamento superficial (de fala somente) é
suficiente para parecerem bons diante de Deus. E
desta forma eles estão passando esta idéia errônea
para os nossos filhos.
Cada pregação que escutamos é filtrada por esta
imagem de Deus que temos dentro de nós; é assim
que decidimos se concordamos ou não com o que
escutamos. Funciona somente se a imagem de Deus
impressa na nossa estrutura de crenças não for
errada, mas se estiver errada poderemos ser
facilmente enganados pela religião. O problema do
engano é que você não sabe que está errado, você crê
do fundo do seu coração que está correto.

Em Hebreus 10: 22 lemos: “Cheguemo-nos com
verdadeiro coração, em inteira certeza de fé,
tendo os corações purificados da má consciência, e
o corpo lavado com água limpa”. Esta passagem
fala sobre a consagração e a santificação dos nossos
corações em relação a Deus. Somente nos
humilhando diante Dele e procurando a verdade é
que teremos tudo aquilo que Ele nos prometeu.
O apóstolo Pedro tinha problemas com a religião. O
que ele acreditava ser verdade não era. Em João 13:
36-38, Pedro discute com Jesus: “Perguntou-lhe
Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu
Jesus: Para onde eu vou, não podes agora seguirme; mais tarde, porém, me seguirás. Disse-lhe
Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti
darei a minha vida. Respondeu Jesus: Darás a tua
vida por mim? Em verdade, em verdade te digo:
Não cantará o galo até que me tenhas negado três
vezes”.
Pedro acreditava de todo o seu coração que daria a
sua vida por Jesus. Contudo, em resposta a Pedro,
Jesus lhe disse que ele poderia até querer dar a sua
vida, mas Jesus sabia que dentro do apóstolo Pedro
isso não seria possível. Às vezes vocês podem se
sentir como Pedro. Alguma coisa os fez defender
algo que vocês acreditavam ser verdade, mas que
não era. Em outras palavras, vocês defenderam com

unhas e dentes, algo que acreditavam ser verdade e
depois descobriram que era mentira.
É libertador descobrirmos que fomos enganados
pela nossa estrutura de crenças. Todos nós somos
diferentes, pois tivemos experiências e criações
diversas. Portanto, não é de se espantar que as
pessoas tenham crenças diferentes em relação à
vida e a Deus. Meu questionamento é: Como
podemos pensar de maneira tão diferente quando
existe somente um Deus?
Temos que dar graças a Deus, pois Ele nos dá todas
as respostas. Não precisamos ficar estagnados e
vivermos no engano. Pedro mudou e entregou a sua
vida para Jesus Cristo. Se Pedro conseguiu mudar,
você também poderá. Minha intenção não é que você
aceite o que eu lhe disser como sendo a verdade
absoluta. Meu objetivo é lhe mostrar que podemos
confiar no Espírito Santo, que Ele nos ensinará.
Saiba que se todos nós aprendermos com Ele, todos
acreditaremos na mesma verdade. Tive que
aprender a ser mais humilde em relação às
doutrinas. Ao invés de lutar por aquilo em que eu
acreditava, comecei a lutar pela Verdade. Em
Deuteronômio 29: 29 está escrito: “As coisas
encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus,
mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos
filhos para sempre, para que sigamos todas as
palavras desta lei”.

Quando as coisas encobertas de Deus nos são
reveladas, então devemos seguir todas as palavras
desta lei. Para andarmos com Deus, precisamos
mudar a imagem que temos dentro de nós. Quando
conseguirmos fazer isso, notaremos que o nosso
exterior também mudará.
Na prática da oração em línguas (1 Coríntios14:2)
não oramos para Deus, estamos orando por nós
mesmos. Sempre que você der permissão para o
Espírito Santo orar através de você a Sua linguagem
celestial, Ele estará revelando ao seu espírito
humano os segredos que pertencem a Deus. Desta
maneira, você estará depositando a VERDADE na
sua estrutura de crenças.
Não levará muito tempo para você começar a notar
as mudanças quando passar a fazer isso. Dentro do
seu coração existe a imagem que você tem de si
mesmo e a imagem que você tem de Deus
(Provérbios 23:7a). Suas crenças surgem destas
imagens. Quando você começa a orar em sua língua
celestial o Espírito Santo pega o pincel e começa a
pintar a Verdade na tela do seu coração. Você então
começará a ver as coisas de um jeito novo; enxergará
Deus de um modo diferente e quando olhar para si
mesmo perceberá que está também modificado.
Quando as mudanças interiores acontecerem, você
verá Deus como Ele é de verdade e ficará mais difícil

viver no engano. Todas as doutrinas que você
escutar passarão por esta imagem; e se ela não
estiver alinhada com a sua imagem interior, você
não acreditará nela. É como se sua estrutura de
crenças estivesse blindada e você estivesse
protegido de qualquer ideia falsa em relação a você e
a Deus.
Veja o que está escrito em João 2: 26-27: “Estas
coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos
querem enganar. E quanto a vós, a unção que dele
recebestes fica em vós, e não tendes necessidade
de que alguém vos ensine; mas, como a sua unção
vos ensina a respeito de todas as coisas, e é
verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela,
assim nele permanecei”.
Sejamos humildes, não podemos nos basear
somente na ideia que temos de Deus. Permita ser
ungido pelo Espírito Santo, Ele lhe ensinará a
verdade todos os dias. Quanto mais orarmos na
nossa língua celestial mais a nossa estrutura de
crenças será modificada e se tornará um espelho de
Sua imagem.
Oro para que este ensino seja uma motivação para a
sua caminhada cristã, a ponto de estimulá-lo a fazer
a escolha de orar no Espírito Santo e para que você
alcance tudo aquilo que Deus tem preparado para
você.

3 - Deus recompensa nossa fé nele, não
nas nossas obras.

A situação mais triste do mundo acontece quando
não conseguimos obter respostas para as nossas
orações. No passado, eu enfrentei muitos momentos
de frustrações tentando aprender como fazer as
coisas mudarem. E acabava, em tempos de crise,
perguntando: Por que deu errado? Onde estava
Deus quando eu mais precisava dele?
Talvez você fique surpreso em saber que este é um
sentimento comum entre os cristãos.
À medida que formos crescendo em Deus, ocorrerão
momentos em que ficaremos confusos, e nos
perguntaremos por que as circunstâncias não estão
mudando. Se este sentimento surgir em seu
coração, considere-o como sendo parte do
crescimento, portanto, é normal. Há alguns anos
atrás eu desejava saber por que muitas orações
ficavam sem respostas. Gostava de ouvir os
testemunhos das bênçãos de Deus, mas parecia que
sempre eles eram para alguém e nunca para mim.
Eu ficava animado quando ouvia as pessoas
testemunhando, mas eu me sentia preso, como se

estivesse girando, girando, sempre voltando para o
mesmo lugar e vendo que nada acontecia.
Todas as noites eu ia para a cama com os meus
problemas, esperando que eles fossem desaparecer,
mas na manhã seguinte eu os encontrava novamente
esperando por mim. E perguntava para Deus, em
meu íntimo: “O que tem de errado comigo? O que
tenho que fazer? Você tem certeza de que é a Sua
vontade? Por que as coisas não estão mudando?”
Essas são as perguntas que sempre fazemos em
alguns momentos de dificuldades e se não
tomarmos cuidado, poderemos nos tornar
endurecidos ao ponto de aceitarmos em nossos
corações que será bem melhor nos contentarmos
com tais situações, ao invés de ficarmos nos
debatendo com elas. Mas a partir do momento em
que descobrimos a Verdade contida na Palavra de
Deus sobre a circunstância a qual estamos
enfrentando, vencemos quaisquer desafios, tais
como: dificuldades financeiras, doenças, pecados, a
demora de alguém da família que ainda não se
rendeu a Cristo, e tantas outras necessidades que
ainda não foram atendidas.
Saiba que tentei todas as fórmulas conhecidas no
mundo cristão para fazer as minhas circunstâncias
mudarem. Comecei a achar que realmente eu não
conhecia Deus, e ainda pior: Eu comecei a pensar
que Deus não sabia quem eu era. “Será que Ele sabe,

realmente que estou passando por isso? Será que
Ele se importa?” Ele se importava, mas com certeza,
eu não sentia isso. Embora Deus fosse “intocável”
para mim, muitas dúvidas me assediavam, e eu
ainda buscava por respostas.
A frustração parecia tomar conta de mim, porque
mesmo eu confessando, testemunhando, sendo fiel,
nada aparentemente estava mudado nas minhas
circunstâncias. Mesmo eu fazendo mais para o
Reino de Deus do que nunca havia feito antes, nada
mudava. Quando me questionei sobre o que estava
faltando, parecia que eu tinha que fazer algo a mais
para Deus. E uma sensação de que não havia feito o
suficiente para Deus me invadia.
O diabo estava bem atrás de mim dizendo nas
minhas emoções que eu não havia feito o suficiente,
orado o suficiente, ou confessado o suficiente.
Pensamentos me assediavam dizendo que eu
precisava ir de porta em porta, e ganhar mais almas
para Deus, para poder ter os meus problemas
resolvidos. Tornava-me mais e mais desanimado,
frustrado, e até mesmo amargurado.
Na minha mente eu sabia quem era Deus, mas em
meu coração, sentia que estava afastando-me dele.
Finalmente, depois de passar tempo orando no
Espírito Santo, meditando na Palavra de Deus, Ele
conseguiu me mostrar a raiz do problema que me

levava a não obter respostas às minhas orações.
Deus me disse que todo o trabalho que eu estava
fazendo era uma coisa boa, mas não era a resposta
para o problema. O grande problema era que eu
não sabia quem eu realmente era em Cristo; eu
não sabia que direitos eu tinha como filho do Rei
dos Reis. Não havia em mim a revelação do quanto o
meu Pai me amava. E a minha falta de entendimento
me levava a aceitar as mentiras do diabo; faziam-me
acreditar que eu precisava trabalhar mais e mais
para ganhar o amor de Deus.
Conforme o meu pensamento eu acreditava que
tinha de FAZER alguma coisa para ter Deus do meu
lado. Durante cada fase desta luta, eu nunca havia
parado para pensar que a resposta para todos
aqueles dilemas, estava no fato de que eu precisava
urgentemente saber o que Jesus JÁ havia feito por
mim e quem eu realmente era em Cristo. Portanto,
tudo o que eu precisava fazer era descobrir o que
significava ser filho de Deus.
Mesmo com o meu amor e devoção a Deus, eu me
deixei levar pelo inimigo. Fazia-se então necessário
trabalhar a minha fé, dentro de mim, firmando
quem Deus era e a autoridade que eu tinha como
sendo filho dele, ao invés de ficar buscando mudar
as circunstâncias aqui fora. Precisava edificar a
minha fé santíssima, orando em línguas, para
destruir a imagem errada que a religião colocou

dentro de mim sobre Deus e sobre mim mesmo,
como filho de Deus.
Quando descobri o que vou falar-lhe agora, fui capaz
de exercitar realmente os meus direitos como filho
de Deus, ao invés de apenas ficar esperando que por
causa dos meus esforços algo acontecesse. Eu parei
de perseguir as minhas necessidades e comecei a
seguir a Deus. Ele me mostrou as mentiras da
doutrina errada que estavam no meu coração e o
quanto essas mentiras estavam impedindo-me de
acreditar que Ele era realmente o que Ele dizia ser.
Eu entendi, finalmente, que Jesus já havia levado
todas as minhas necessidades, como estava escrito
na bíblia. A religião fala que sempre haverá algo a
mais para fazermos. Se o diabo conseguir acusar
Deus em suas emoções, ele sabe que você nunca
andará no caminho da vitória.
O inimigo quer que acreditemos que Deus não fez o
suficiente para nós, e que devemos adicionar “algo
mais” à obra consumada da cruz. Esta é a doutrina
errada que eu descobri dentro do meu coração, e
como isto havia distorcido a imagem e o amor de
Deus por mim. Erradamente eu pensava: “Temos
que fazer algo para que Deus se mova para o nosso
lado; se Deus ainda não mudou as nossas
circunstâncias, então não fizemos o suficiente;
temos que dar mais de nós, para que Deus possa

agir a nosso favor...”. São essas mensagens que nos
levam para um “ativismo”, fazendo-nos sentir
melhores, pois nos impulsionam a fazermos alguma
coisa naturalmente, e por causa disto, acreditamos
estar realizando algo maravilhoso, quando, na
realidade, não estamos.
Na verdade, às vezes, as próprias coisas que
estamos fazendo para recebermos o nosso milagre,
são as que estão impedindo-nos de recebê-lo. São
estes pensamentos religiosos que nos impedem de
desfrutarmos das bênçãos de Deus, nosso Pai.
O Corpo de Cristo está lentamente perdendo a sua fé
por causa deste engano. Nós já não acreditamos
que o amor e o poder de Deus estão disponíveis
gratuitamente para todos nós. Paulo fala em 2
Corintíos 11: 3: “Mas receio que, como a serpente
enganou a Eva com a sua astúcia, assim também
seja corrompida a vossa mente e se aparte da
simplicidade e da pureza devidas a Cristo”. O
diabo quer complicar tudo o que se refere a Deus.
Ele quer dificultar o recebimento do nosso milagre.
Ele veio como um anjo de luz, e complicou as coisas
de Deus para Eva, e ela caiu. Esta doutrina errada
busca nos tirar da simplicidade da fé e de estarmos
recebendo as coisas de Deus, pelo simples fato de
sermos filho dele. No Reino de Deus nós não
recebemos o que merecemos; nós recebemos
aquilo em que cremos.

Devemos simplesmente acreditar que Jesus JÁ FEZ
o suficiente para recebermos. A vitória de Jesus na
cruz derrotou todo o mal em nossas vidas, e Ele
construiu um caminho para recebermos esta
vitória. Quando Jesus venceu o diabo, Ele nos
entregou a vitória, fazendo de você e de mim, mais
que vencedor. A resposta de Deus para a nossa
situação foi Jesus. Todas as nossas necessidades
foram supridas na Cruz do Calvário e pagas
integralmente. Pelo sangue precioso de Jesus, toda
a dívida foi paga e um caminho de vitória foi traçado.
Deus completou uma obra-prima, uma obra perfeita
na cruz: completa e sem nenhuma falha!
Em Colossenses 2: 13-15 lemos: “E a vós outros,
que estáveis mortos pelas vossas transgressões e
pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida
juntamente com ele, perdoando todos os nossos
delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que
era contra nós e que constava de ordenanças, o
qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente,
encravando-o na cruz, e, despojando os
principados e as potestades, publicamente os
expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.”
Deus colocou o pecado, as doenças, a pobreza, a
depressão, enfim, toda a maldição sobre o Seu Filho
Jesus, e depois Ele foi pregado na cruz, para que
pudéssemos ser livres. O trabalho da vitória foi
completo, não existe nada que possamos adicionar
ao trabalho Dele para que fique melhor. Nós não

ofertamos para sermos abençoados; nós ofertamos
porque já somos abençoados. Nós não confessamos
para sermos curados, nós confessamos porque já
fomos curados. Nossa fé é baseada em acreditar no
trabalho de Jesus e não em nosso próprio trabalho.
Deus não nos recompensa pelos nossos esforços,
pois somente recebemos Dele por nossa fé no
trabalho de Cristo. “De fato, sem fé é impossível
agradar a Deus, porquanto é necessário que
aquele que se aproxima de Deus creia que Ele
existe e que se torna galardoador dos que o
buscam”. Hebreus 11:6.
Lembro-me de uma história que li há uns anos
atrás. É sobre um menino que saía de férias todos os
anos com a sua família, no período do verão, para
uma ilha muito famosa por suas pérolas. Verão após
verão, o menino passava horas brincando na praia e
no mar. Durante uma dessas viagens o garoto fez
amizade com um velho senhor, que também gostava
de ficar o dia todo na praia; e com o passar dos anos
os dois se tornaram grandes amigos. Num desses
verões, durante um almoço na casa deste senhor, o
garoto notou uma grande pérola, que estava sobre
um manto na sala. Era uma pérola linda e perfeita.
Ele perguntou ao seu velho amigo sobre a pérola,
porque era uma visão tão hipnotizante, dotada de
tamanha beleza e perfeição, que era impossível não
notá-la.

Então o velho senhor começou a contar-lhe sobre o
seu único filho, que anos atrás era muito famoso na
ilha por ser o melhor pescador de pérolas de toda a
ilha e ao redor dela. Ele conseguia nadar por mais
tempo, mergulhar mais fundo e prender a
respiração por mais tempo do que qualquer outro
mergulhador. De fato, ele sempre voltava para a
costa com a melhor e maior pérola. E aconteceu que
num desses dias, ele mergulhou e nunca mais
voltou.
“Meu filho ficou preso no fundo no mar e se afogou”,
relatou-lhe ele. “E nas mãos dele encontramos,
aprisionada, essa maravilhosa pérola. Eu amava
muito o meu filho, e é por isso que eu tenho essa
pérola neste manto”.
O tempo passou, o jovem garoto se tornou um
homem e todo verão ele passava um tempo com o
seu velho amigo. E num determinado verão, o seu
velho amigo o fez sentar-se em uma cadeira de frente
para a mesa onde estava a linda pérola e lhe disse:
“Eu vi você crescer e se tornar um bom homem, que
acabou tornando-se um filho para mim. Por causa
disso, quero presenteá-lo com esta pérola”.
O jovem moço ficou muito surpreso com o gesto do
seu velho amigo e disse-lhe: “Eu não posso aceitar.
Esta pérola é muito cara para que eu possa aceitá-la.
Eu não a mereço”. Mas, depois de alguns instantes,

pensando, ele lhe disse: “Então deixe-me dar-lhe
algo por isso”. E, rapidamente, tirou o talão de
cheques do bolso para poder pagar o valor devido a
uma pérola tão preciosa. O velho senhor ficou muito
triste e ofendido, e, com a voz alterada disse-lhe: “De
jeito nenhum poderei aceitar... você não percebeu!?
Não há dinheiro no mundo que pague o valor desta
pérola para mim. Ela é maravilhosa, perfeita e
inestimável. E o mais importante de tudo, esta
pérola custou a vida do meu único filho”.
Às vezes, ficamos buscando encontrar respostas e
começamos a fazer as coisas do nosso jeito,
procurando mover Deus para que Ele nos responda.
Então, tentamos fazer coisas para obtermos
prosperidade, tentamos trabalhar do nosso jeito
para sermos abençoados, tentamos confessar da
nossa maneira que somos curados, enfim, fazemos
tudo para podermos receber de Deus. Mas você
ainda não percebeu? O preço pago através do
sangue de Jesus foi o suficiente e não resta mais
nada que possamos fazer para sermos abençoados.
Basta somente acreditarmos que já somos livres de
toda a obra da escuridão, porque nós temos um Pai
que nos ama muito, que foi capaz de enviar o Seu
Filho Amado para tomar o nosso lugar naquela
cruz. Portanto vamos aprender a gostar de sermos
filhos do Deus Altíssimo, e, finalmente, passarmos a
viver como tal.

CAPITULO DOIS

Confessando a Fé no Salvador

Recebemos de Adão uma natureza de pecado, e é
exatamente por isso que o homem nascido neste
mundo não consegue parar de pecar. Ele nasce
pecador! Então pecado é parte do que ele é. Existem
níveis diferentes de pecado, mas o que nos faz ir
para o Céu não é termos menos pecados do que os
outros. Quando estivermos diante de Deus, Ele não
irá nos perguntar sobre as nossas boas obras, ou o
quão bons ou maus fomos nós; Ele somente irá nos
olhar para ver se temos a natureza dele dentro de
nós, pois é isso que nos qualifica para entrarmos no
Céu.
Tudo o que você precisa saber é que necessita da
natureza de Deus em você para ser salvo da
condenação da morte eterna, a qual herdamos de
Adão. Foi ele quem colocou toda a raça humana
rumo ao inferno. Mas o grande Amor de Deus por
nós alcançou-nos, fazendo com que Jesus viesse a
este mundo pagar o preço pelo nosso resgate. É por
isso que o sangue derramado de Cristo, o Cordeiro
de Deus, é de valor impagável! Nada do que
possamos fazer, firmados em nossa própria força,

irá qualificar-nos para entrar no Céu. Por isso Jesus
teve que vir, entende? Não são os nossos padrões de
valores morais que nos farão entrar pelos
Tabernáculos eternos, na Morada do Altíssimo.
Somente crendo que o preço já foi pago é que nos
garantirá o passarmos toda a eternidade ao lado de
Deus. Jesus resumiu tudo, numa noite, para
Nicodemos, como podemos ler no Evangelho de
João, capítulo 3. Jesus disse a ele que se fazia
necessário nascer de novo, para se entrar no Reino
de Deus.

Deus quer ter agora comunhão com você, e somente
através do lavar purificador do sangue de Jesus isto
será possível. Em 1 João 1:5-7 está escrito: “E esta é
a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos:
que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se
dissermos que temos comunhão com ele, e
andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos
a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na
luz está, temos comunhão uns com os outros, e o
sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de
todo o pecado.”
O sangue de Jesus já comprou para você o direito de
entrar na Vida Eterna. A morte na cruz foi o preço
que Ele pagou para fazer com que você nascesse na
família de Deus e se tornasse filho do Altíssimo, por
fé na obra redentora dele!

Então eu reescrevi a oração do pecador porque eu
tenho levado pessoas a Deus, uma após a outra, e se
você não tem certeza de que é salvo através de
Cristo; se você nunca pediu a Deus para ser parte de
Sua família, repita de todo o seu coração: “Senhor,
eu sou muito agradecido porque o Senhor me ama.
Quando eu era pecador o Senhor me separou para
si. Hoje eu venho diante do Senhor em humildade e
confesso que não tenho poder para merecer ser
salvo e sou grato a Jesus, porque Ele criou um
caminho para tornar possível que o Pai Dele se
tornasse também meu Pai. Então agora, eu estou
confessando com a minha boca o que eu creio no
meu coração: que estou nascendo de novo nesse
momento e não sou mais condenado pela minha
natureza de escuridão e trevas. Eu lhe peço agora
que o Senhor se torne o meu Pai e que me
ressuscite da morte para a vida e das trevas para
a luz. Eu lhe agradeço por me receber neste
momento como seu filho e sei que o Senhor nunca
irá rejeitar-me. Deste momento em diante o meu
passado não é mais meu, e meu futuro pertence ao
Senhor. Eu lhe dou a minha vida e confesso que
sou salvo e liberto de todo o pecado. Eu lhe
agradeço por ser um Pai tão maravilhoso que me
cerca com o Seu Amor Incondicional, amém”!
Um pecador necessita confessar a sua salvação
através de Cristo e os cristãos precisam confessar as
suas fraquezas para Deus. Por isso precisamos que

Jesus nos lave e nos limpe todos os dias, pois
santidade é para onde nós estamos indo, é o seu
caminho até Ele agora.
Saiba que o sangue de Jesus já comprou para você o
direito de ser suprido em todas as áreas de sua vida,
porque você agora é filho de Deus. Portanto você tem
o direito de receber tudo Dele, gratuitamente, por fé
em Jesus.
Estou tentando mostrar-lhe quem você é, para que
possa receber tudo aquilo que já foi comprado para
você. Então todos os dias, levante-se e confesse:
“Obrigado pelo sangue de Jesus que comprou para
mim o direito de ser filho de Deus, e por causa disso
eu confesso que sou livre para adorar ao meu Deus e
Pai; eu sou livre para andar com Deus, eu sou livre
dos enganos do inimigo, porque o sangue de Jesus
me deu o direito de chamar Deus de meu Pai”.
Confesse: “Obrigado, Jesus! Porque eu sou filho da
Luz, eu sou um homem de santidade, não irei
desistir porque é esse homem quem eu sou; a minha
carne não é quem eu sou, eu luto contra a minha
carne, porque o verdadeiro eu é nascido de Deus! Eu
sou abençoado, eu sou um príncipe de Deus, eu vou
andar em santidade, a minha carne não vencerá. Eu
confesso que o sangue de Jesus é suficiente para que
eu ande com o meu Pai. Aleluia”!

Se você está pronto para lutar a boa luta e terminar a
sua carreira; se você está pronto saiba que essa
Graça é para você.
Ande na luz que a Graça de Deus dispõe para você, a
todo o momento, todos os dias.
“Pai, eu recebo a Tua Graça, para que nunca eu seja
separado de Ti. Mesmo com todas as lutas, não serei
separado do Teu Amor por causa do sangue de
Jesus; eu vou conseguir andar no caminho da
santidade, vou superar todos os obstáculos, porque
trago em mim a Tua Graça, em nome de Jesus.”

CAPITULO TRÊS

Sejá Curado

“Pai, nós lhe agradecemos por Seu amor por nós;
não existe quem O deseje, quem O busque, e a
quem o Senhor vire as costas. É impossível o
Senhor virar as costas para qualquer pessoa,
porque o Senhor virou as costas para o Seu filho
Jesus, e por isso sabemos que o Senhor nunca irá
se virar contra nós. Muitas vezes voltamos, muitas
vezes desistimos, muitas vezes fracassamos, mas
o Senhor sempre está crendo em nós, então lhe
agradecemos por isso. Hoje agradecemos a Sua
coragem, a Sua força em nossas vidas, pois somos
mais que conquistadores, somos mais que
vencedores e não existe nada que estejamos
enfrentando que não possamos vencer. Pai,
obrigado por nos amar tanto, em nome de Jesus.
Amém!”
Às vezes você sente que Deus virou as costas para
você, mas isto não é verdade. Nós, sim, podemos
nos virar contra Deus, mas Ele jamais irá fazê-lo.
Vamos começar lendo o Livro de Romanos capítulo
10, que fala sobre a fundação da fé. A fé precisa

achar um fundamento em que ela possa firmar-se;
uma condição para se poder crer.
“Se, com tua boca, confessares que Jesus é
Senhor, e creres em teu coração que Deus o
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo! Porque
com o coração se crê para a justiça, e com a boca
se faz confissão para a salvação” (Romanos 10:910).
A Palavra diz que se você crer no seu coração e falar
com a sua boca, terá aquilo de que precisa.
Portanto vemos que a fé tem duas partes: O crer no
coração e o confessar com a boca.
Se você falar com sua boca e nada acontecer, então o
problema é que você não creu. Você diz: “Mas eu
creio que Deus está me curando, que Ele me curou”.
Se você crer, receberá aquilo em que creu! É
impossível que a Palavra de Deus falhe. “Para
sempre, Senhor, está firmada a tua Palavra nos
céus” (Salmo 119:89).
Você diz: “Eu amo o Senhor!” Os pássaros também
amam o Senhor. Amar a Deus não quer dizer que,
necessariamente, você crê Nele para certas áreas da
sua vida.
A parte que crê, que anda nessa fé, é a parte de você

que toma posição na Palavra, frente à circunstância.
Antigamente, os novos alunos que chegavam para o
Seminário, no mês de setembro, desejosos de
aprender sobre como serem fortes na fé, querendo
andar na fé, vinham cheios de teorias.
E quando as filas de oração se formavam, víamos
muitos destes jovens levantarem seus óculos e, num
ato para provar a Deus que eles tinham fé, jogavam
os óculos no chão e os pisavam. Com este ato, eles
“achavam” estar demonstrando fé e em seus
corações era como se dissessem: “Deus, eu estou
provando ao Senhor que tenho fé porque quebrei os
meus óculos, e por isso o Senhor me dará olhos
novos”.
Eram alunos do Seminário, muitos não tinham
dinheiro para comprar novos óculos e, portanto,
ficavam por muito tempo sem enxergar
adequadamente, por terem tomado uma atitude
sem fé, buscando provar que tinham fé!
O pastor Dave Roberson costuma contar uma
história sobre um homem que, para provar que
tinha fé, pegou a sua dentadura, jogou-a no rio, e,
por dois anos, ficou comendo sem dentes,
mordendo apenas com a gengiva as suas refeições,
na espera que Deus, por causa da sua atitude de
“aparente fé”, implantasse dentes novos em sua

boca. Finalmente ele se rendeu e comprou novas
dentaduras.
Não faz parte da fé buscar desta maneira provar
que se tem fé. Algumas pessoas querem provar que
têm fé no setor das finanças e acabam tomando
algumas decisões que irão complicar ainda mais a
sua vida financeira.
Elas pensam: “Comprarei tal coisa para provar que
tenho fé e Deus pagará por isso. Entregarei tal
quantia ao Senhor, e Ele irá me devolver muito
mais”. Deus nunca irá pedir-lhe para fazer mais do
que você pode.
Alguns ainda param de tomar seus medicamentos,
outros jogam os seus óculos fora, tudo na tentativa
de provarem que têm fé, com a esperança de que
através desse comportamento, conseguirão obter o
que desejam. Isto não é sinal de fé, é somente uma
prova, nada mais. Hebreus 11:1 diz: “Ora, a fé é a
certeza de coisas que se esperam, a convicção de
fatos que se não vêem”.
Portanto, prova de fé é aquilo que você tem em seu
íntimo, quando crê no seu coração que a Palavra de
Deus é a Verdade e passa a confessá-la diante da
circunstância que está enfrentando, até que ela se
torne realidade.

Um homem confessando a Palavra de Deus, crendo,
em seu coração, que obterá o que confessa, e não ver
a vitória é simplesmente impossível!
O poder da confissão não está no fato do “falar”, mas
sim no ato de “segurar” a Palavra de Deus como
sendo a Verdade para o que se está enfrentando,
crendo em seu íntimo.
Você não está movendo a Deus com a sua confissão.
Você está, sim, é movendo aquela fortaleza que o
impedia de crer que a Palavra de Deus é a Verdade.
Quando você ora e nada acontece, é porque existe
em você algo impedindo a sua fé de operar.
Mas quando você colocar o seu coração na Verdade
de Deus, ficará firme e começará a pensar como
Deus pensa, passando a declarar: “Recuso-me a
aceitar as circunstâncias como sendo a verdade;
recuso-me a aceitar o meu emprego como sendo o
meu provedor”.
A sua fala passa a ser: “Meu coração está firmado na
Palavra de Deus, vou segurá-la, seguindo-a, pois ela
é a Verdade. Eu vou trabalhar dentro de mim, pois é
a incredulidade no meu íntimo que está impedindome de crer no que Deus diz”!
Entrevistei uma senhora que tinha câncer em
quatro regiões do seu fígado. Os médicos disseram

que ela iria morrer, mas ela não aceitou esta
sentença de morte e fez a escolha de se agarrar ao
que Deus diz em Sua Palavra e foi curada.
Eu sei que a maioria não confessa a Palavra como
deveria fazer; talvez uma pessoa em mil, pois
imaginam que confissão da Palavra é o ato de
simplesmente declará-la. Acham que é tão simples
como levantar-se de manhã, jogar uma moeda
dentro de uma fonte, recitar alguns versículos da
Palavra e ir para o seu dia a dia; eles estão apenas se
enganando.
O que quero dizer é que quando, sem esperar, você
se depara enfrentando uma sentença de morte, as
coisas mudam inesperadamente em sua vida.
Talvez você tenha passado a sua vida toda sem
pensar seriamente em construir a sua vida sobre a
Palavra de Deus, até receber a sentença. E as
pessoas que estão debaixo dessa sentença, não
podem se dar o prazer de simplesmente brincarem
com a Palavra.
Talvez exista uma pessoa entre mil que realmente
irá escolher a confissão da Palavra como uma
ferramenta de Deus.
Eu sei que a maioria das pessoas, sejam
americanos, canadenses ou de outra nacionalidade
ao redor do mundo, creem não merecerem receber

de Deus, por se acharem indignas; outras são muito
independentes para dependerem dele.
Posicionamentos assim, no coração do homem,
combatem a fé.
Então, essa senhora que recebeu dos médicos a
sentença de morte, diagnosticada com câncer no
fígado, testemunhou que dava voltas ao redor da
mesa de centro da sua sala de estar todos os dias;
falava a Palavra de Deus em voz alta, confessando-a.
Ela andou tanto ao redor daquela mesa de centro
que deixou um trilho marcado no carpete, todo
gasto. Ela fazia essa confissão de quatro a seis horas
por dia, confessando a Palavra.
O médico, quando constatou a cura, disse-lhe: “O
câncer realmente desapareceu, mas infelizmente,
você nunca poderá ter filhos.” Ela respondeu-lhe
diretamente: “Isso é uma mentira, doutor!”
Ela saiu daquele consultório médico, novamente,
com a esperança de que seria mãe, da mesma
maneira em que ela fora curada do câncer: de
maneira milagrosa! E no momento em que eu estava
entrevistando-a, ela já tinha dois filhos.
Eu fiquei tão feliz pelo fato de ela ter lutado. Então a
minha oração é que Deus coloque um espírito de
luta dentro de você, mas tem que ser a luta correta, a
luta certa, firmada na Palavra de Deus.

Você não precisa clamar a Deus: “Por favor, me
cura!” Porque você já está curado, é só receber a
cura que Deus já lhe deu. O seu problema é que
existe uma parte em você que não crê.
No instante em que você crê que a Palavra dele é a
Verdade, será curado. Perguntei-lhe: Quanto tempo
levou para que algum sinal de cura se manifestasse?
Ela disse: “Permaneci confessando a Palavra por
seis meses antes de ver qualquer melhora”. Seis
meses? Ela completou: “Mas eu ainda estava viva”.
Eu perguntei: Você nunca se cansou? Ela
respondeu: “Cansei-me todos os dias. Não queria
fazer, mas o meu marido me incentivava a continuar
confessando. Ele dizia-me: Tem que fazer”. Por seis
meses ela permaneceu confessando... seis meses! É
por isso que não devemos colocar a nossa esperança
no que estamos sentindo, em nossas emoções, pois
elas podem nos elevar ou nos esmagar. Temos que
pôr a nossa esperança sempre na Palavra de Deus.
Foi depois de seis meses andando ao redor daquela
mesa e falando a Palavra de Deus que de repente o
câncer deixou o seu corpo. Como foi que isso
aconteceu? No início ela foi dia após dia
confessando com a boca a Palavra de Deus, mas no
seu coração ela não estava crendo ainda, como ela
mesma relatou. Saiba que as suas palavras são
como veículos que estão carregando a sua fé,
carregando aquilo em que você crê! Portanto,

quando falamos as palavras, mas sem crer, é
como estar enviando carretas vazias.
O propósito de permanecermos confessando a
Palavra é buscar firmar-nos nas Promessas de
Deus. Sabemos que a confissão não é para mover
Deus, não é para mudar as circunstâncias, mas é,
primeiramente, para ficarmos fortes naquilo que
Deus nos diz com relação ao que estamos
enfrentando, seja em qual área for.
Quando estamos brigando por alguma coisa,
podemos nos cansar. Nestes momentos não
precisamos de pessoas nos dizendo: “Ah, estou com
tanta pena de você!” Precisamos de que nos
incentivem a permanecermos em pé, crendo. A
doença tem, simplesmente, um modo de drenar a
força das pessoas. Encorajar-se todos os dias se faz
necessário.
Eu vi um estudo sobre pacientes com câncer, em
que cem foram analisados. Durante essa análise os
médicos entravam para conversar sobre o
andamento da situação, mas já sabiam com cem por
cento de certeza quem sobreviveria e quem morreria
ao perguntar: “Que tipo de câncer você tem? Ou qual
é a gravidade do seu caso?” Os médicos sabiam
quem iria viver e quem iria morrer, apenas
observando as suas atitudes.

A primeira batalha que você enfrentará, se ficar
doente, é fortalecer-se em fé. Ficar forte na Palavra
de Deus, firmando-se na Palavra.
A confissão sempre o manterá no trilho certo,
quando você se sentir deprimido. Quando se está
enfrentando uma enfermidade para morte, e as
pessoas com o mesmo diagnóstico, começam a
morrer ao nosso redor. Neste instante,
precisaremos para nos agarrarmos, de algo que nos
conduzirá firmemente.
A Palavra de Deus é a Verdade e confessá-la irá
encorajá-lo a não desistir de ter esperança. Ela será
como uma força propulsora dentro do seu íntimo,
fazendo-o falar: “Não preciso desistir, eu tenho algo
que a maioria não tem; eu tenho a fé que diz que
posso viver a minha vida”!
A mulher que andava ao redor da mesa, andava
confessando a Palavra, mas o seu coração não cria e
os meses foram-se passando, ela rodeando aquela
mesa e as suas palavras sendo dirigidas pela Palavra
de Deus, mas mesmo assim não seguravam a crença
em seu coração.
Em momentos como estes, o nosso principal
trabalho é segurar a Palavra de Deus e ficarmos
firmes na Palavra, trabalhando as áreas que ainda
não têm fé, que ainda não têm a Palavra vivificada.

Afinal, que parte de mim está tão erroneamente
metida em falsas doutrinas ou em enganos, que me
impede de crer? Saiba que a confissão da Palavra,
gradativamente, irá removendo os entulhos de cima
da sua fé.
Depois de seis meses confessando a Palavra, esta
penetrou em seu coração totalmente vivificado pelo
Espírito Santo, e ela creu! Entre um passo e outro ao
redor da mesa, ela foi curada.
Tudo ocorreu mais ou menos assim: Entre um
passo e outro ela falava a Palavra, não crendo, e o
câncer ainda permanecia, mas no instante em que
ela falou com fé, esse foi o instante em que o câncer
desapareceu. Ela creu em seu coração que a Palavra
de Deus era verdadeira; falou essa Palavra e a cura
se manifestou em seu corpo. Tudo ocorreu entre um
passo e outro ao redor daquela mesa!
Ao confessar a Palavra de Deus, você está dando a
Ele autoridade para começar a mexer em áreas no
seu coração, que estão impedindo-o de crer.
Todos nós conhecemos pessoas que perderam lutas
diante de muitas coisas. Não considere como
fracasso o fato de alguém perder uma batalha. Não é
um fracasso, é uma luta!
E se você estiver disposto a lutar pela sua vida, eu

lhe dou as seguintes instruções: Primeiro: comece a
passar o máximo de tempo possível orando em
línguas; segundo: comece a confessar a Palavra de
Deus; e terceiro: passe tempo ao lado de sua família!
Para mim, o que tenho de mais precioso sobre a
Terra é a minha família.
Aprenda a dar do seu tempo a sua família. A vida
passa muito rápido e às vezes não entendemos o
quanto é importante valorizarmos o tempo que
passamos com ela. E tenha certeza de que nos
tempos difíceis a sua família irá desempenhar um
papel fundamental na sua jornada pela cura.
Se você está enfrentando uma doença, permaneça
fortalecendo-se; você precisa daquele espírito de
guerreiro para não se tornar uma pessoa sem
esperança.
Às vezes a cura não se manifesta de imediato,
porque você tem tantas coisas desnecessárias em
cima da sua fé, que você terá que perseverar ouvindo
e confessando a Palavra de Deus, a qual diz você já
foi sarado; que Jesus já o fez forte e vencedor nele.
Isaías 53:4-5 diz: “Certamente, ele (Jesus) tomou
sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores
levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito,
ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi
transpassado pelas nossas transgressões e moído
pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a

paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados”.
Confessamos a Palavra de Deus, não para crermos
na Bíblia. Ela é uma ferramenta que nos ajuda a
andarmos naquilo que Jesus já fez. Tudo já foi feito!
Precisamos ter uma fé fundamentada na Palavra de
Deus.
Porque eu vejo o seguinte: Quando confessamos a
Palavra sem entendê-la nós estamos agindo como
aqueles que ergueram os seus óculos dizendo: “Eu
quero provar que tenho fé”. Porque nós acabamos
colocando a nossa confiança no esforço que estamos
fazendo, na nossa confissão.
Lembro-me de uma vez em que fiquei doente. Eu
estava no meu quarto e comecei a orar: Deus, em
Nome de Jesus eu tomo autoridade sobre essa
doença; ordeno que saia agora do meu corpo em
Nome de Jesus! Pai eu lhe agradeço pois o Senhor é
Aquele que me cura; eu O chamo de meu Sarador,
amém!
Confessei a Palavra, orei e depois de uns dez
minutos falei: Mas Deus, como é que posso estar
doente? Eu deixei a minha família para segui-lo,
deixei a minha nação, sou fiel para ir à igreja, sou
um fiel investidor na área das finanças, como posso

me encontrar doente? E dentro do meu coração veio
esta voz dizendo: “Se você quer ficar na sua própria
justiça, permanecerá neste lugar”.
Eu fui de ponta de pé atravessando para o outro lado
do quarto e falei assim: Pai, eu te agradeço que sou
curado por causa do que Jesus fez, não por causa
daquilo que eu faço.
A confissão da sua fé não é firmada naquilo que você
faz, mas naquilo que Jesus já fez! Por você estar
descobrindo a sua fé, quero lhe mostrar algo na
Palavra.
Vamos para Romanos 10:1-5: “Irmãos, a boa
vontade do meu coração e a minha súplica a Deus
a favor deles é para que sejam salvos. Porque lhes
dou testemunho de que eles tem zelo por Deus,
porém não com entendimento. Porquanto,
conhecendo a justiça de Deus e procurando
estabelecer a sua própria justiça, não se
sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei
é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora,
Moisés escreveu que o homem que praticar a
justiça decorrente da lei, por ela viverá.”
Se você quer estabelecer a sua própria justiça, então
você viverá através dela. Se você crê que será curado
porque está confessando tantas horas por dia a
Palavra, acabará não dormindo mais, numa busca

frenética pela cura, firmando-se no seu próprio
esforço.
Do mesmo modo, se você crê que a única maneira de
ser protegido de um desastre de avião, de um
acidente de carro, de um homicídio é estar sempre
invocando o sangue de Jesus, então você terá que
clamar o sangue de Jesus o tempo todo sobre si
mesmo, porque é somente esta a fé que você possui.
A justiça não vem de você ou do que você faz, a
justiça só vem de um jeito: pela crença de que em
Jesus tudo já foi feito! “... Porque o fim da lei é
Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora,
Moisés escreveu que o homem que praticar a
justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a
justiça decorrente da fé assim diz: não diga em teu
coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do
alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é
para levantar Cristo dentre os mortos, porém que
se diz: a Palavra está perto de Ti, na tua boca e no
teu coração. Isto é, a Palavra da fé que pregamos”
(Romanos 10:4-8).
Preste atenção a esse capítulo que estou usando
para ensinar sobre a fundação da fé, pois cada
versículo da Escritura que usamos para agradecer a
Deus por estarmos recebendo o que estamos
pedindo-lhe de maneira específica, tem
primeiramente, a sua raiz na salvação. Cada
versículo que você consegue citar que diz como crer

em Deus está enraizado no ensino sobre a salvação
do homem.
Você diz: “Eu posso crer em Deus para minha
salvação, mas não consigo crer para que o meu
dedão seja sarado.” Vamos pegar os princípios da fé
contidos nos versículos acima. Se você foi capaz de
crer em Deus por sua salvação, então a fé para
milagres não vem dos céus, mas dessa fundação do
seu novo nascimento. Portanto, você já tem a fé para
ser curado, já tem fé para vencer qualquer
obstáculo. Você obteve tudo isso quando nasceu de
novo. Então se você tem fé suficiente para crer que
pode nascer desse amor de Deus, você também tem
a fé para crer que pode mudar qualquer montanha.
O perigo de você pôr a sua fé nos princípios que você
está praticando, como orar em línguas, confessar a
Palavra, jejuar, é que você está esperando alguma
coisa chegar até você, que já chegou.
Quando a descrença está presente, isto sinaliza que
tem doutrina errada combatendo-o. E quando
confessamos crendo no que Deus nos diz em Sua
Palavra, estamos removendo o lixo da mentira que
está cobrindo a nossa fé.
Você acha que Deus não irá curá-lo se Ele tiver
chance? Saiba que Ele já o curou. Não desista!

A confissão, a oração em línguas, conforme você for
praticando-as, irá tirando esse lixo que está sobre a
sua fé, sobre essa fundação que você já tem, que é o
seu novo nascimento.
Olhe novamente o versículo 6: “Mas a justiça
decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu
coração, quem subirá ao céu, isto é para trazer do
alto a Cristo?”.
Paulo está falando sobre a salvação dos judeus.
Vamos para o Livro de Deuteronômio capitulo 15,
vamos começar no versículo 11, porque foi nesta
passagem bíblica que Paulo buscou essa referência.
Deuteronômio 30: 11-16: “Porque este
mandamento que hoje te ordeno não é
demasiadamente difícil, nem está longe de ti, não
está nos céus para dizeres: Quem subirá para nós
aos céus, quem no-lo traga e no-lo faça ouvir para
que o cumpramos? Nem tampouco está além do
mar, para dizeres: Quem passará por nós além do
mar, para que no-lo traga, e no-lo faça ouvir, para
que o cumpramos? Porque esta palavra está mui
perto de ti, na tua boca, e no teu coração, para a
cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida
e o bem, e a morte e o mal; Porquanto te ordeno
hoje que ames ao SENHOR teu Deus, que andes
nos seus caminhos, e que guardes os seus
mandamentos, e os seus estatutos, e os seus

juízos, para que vivas, e te multipliques, e o
SENHOR teu Deus te abençoe na terra a qual
passas para a possuí-la”.
Vamos voltar para Romanos, e leia o que Paulo fala:
“Não perguntes em teu coração quem subirá aos
céus”.
A pessoa diz: “Bem, quando a bênção chegar, eu a
receberei, pois tenho que ir atrás, buscar”. Entenda
que não precisamos procurar em outro lugar, já está
dentro de nós, em nosso coração, em nossa boca.
“Se com a tua boca confessares Jesus como
Senhor, e em teu coração creres que Deus o
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo”.
(Romanos 10:9)
Essa é a base da confissão da Palavra: Salvação!
Você é nascido de novo? Se crer no seu coração e
confessar com a sua boca a Jesus, como Salvador,
será salvo! “A Palavra está perto de ti, na tua boca e
no teu coração, isto é, a Palavra de fé que
pregamos, se com 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 a justiça e com a boca se
confessa a respeito da salvação. Porquanto a
escritura diz: todo aquele que nele crer não será
confundido, 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.
Como porém invocarão aquele em quem não
creram, e como crerão se naquele de quem nada
ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e
como pregarão se não forem enviados? Como está
escrito: quão formosos são os pés dos anunciam
coisas boas” (Romanos 10:8-15).
Nesta passagem de Romanos 10: 14-15, Paulo está
apenas falando que precisa haver alguém que
pregue para que os outros ouçam; para que creiam
em justiça. Quão formosos são os pés de quem
anuncia coisas boas. Todos nós, nascidos de novo,
somos chamados para anunciar as boas novas do
evangelho de Jesus Cristo.
Agora ele fala para os judeus, “... mas nem todos
obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor,
quem creu na nossa pregação? E assim a fé vem
pela pregação e a pregação pela Palavra de
Cristo”.
A raiz dessa escritura simplesmente quer dizer:
Você tem que ouvir a Palavra de Deus para crer, você
tem que ouvir. Nós pegamos os princípios disto, e
então falamos a Palavra, cremos na Palavra porque
nós temos a Palavra; é um princípio. Mas o que
desejo dizer em cima desse principio é que não

precisamos estender a mão até lá no Céu para
trazer a cura, por confessar e confessar.
Eu já ouvi pessoas dizendo: “Estou chamando a
minha cura para dentro de mim”.
Uma outra pessoa diz: “É como chamar o seu
cachorro. Um homem tem um cachorro com o nome
de prosperidade e diz: prosperidade, vem cá; e ele
vem!”
Estou fazendo quase um tipo de piada, mas é isso o
que está acontecendo com algumas pessoas, com
entendimento errado. Elas fazem desta maneira:
acreditam que as bênçãos estão aqui fora e
precisam chamá-las para que entrem. Chamam a
cura de fora porque não está dentro delas; precisam
chamar o livramento porque o livramento não está
dentro, mas fora.
A fundação da sua fé, tudo o de que você precisa
para crer, já está dentro de você; tudo o que você
precisa já está em você, porque Jesus já comprou
através do Seu sacrifício.
O preço já foi pago para nos libertar do pecado. Se
você encontrar no seu coração uma área incrédula,
pode trabalhar essa área com a confissão, mas
entenda que você não está chamando isso lá do Céu.
O que você estará fazendo é simplesmente

removendo todo aquele lixo de sobre a sua fé e
descobrindo a verdadeira raiz dela.
Existe uma fala mentirosa que diz: “você não tem o
suficiente dentro de si, você tem que procurar lá no
Céu; tem que procurar porque precisa pagar um
preço ainda maior do que já foi pago na cruz”. A
confissão não é um preço a ser pago para se
conseguir algo ou para comprar o que se deseja de
Deus. A confissão é uma ferramenta que usamos
para mudar o que está errado com a nossa fé.
Portanto no instante em que você crê e fala, você
tem. Eu falei para aqueles alunos que usavam os
óculos: Usem os óculos e permaneçam confessando
a Palavra de Deus. Tomem posição na Palavra!
Então um dia vocês estarão andando no shopping,
seus olhos irão ficar embaçados e vocês pensarão: O
que há de errado com os meus óculos? Não há nada
de errado com os óculos! Vocês descobrirão,
simplesmente, que se encontram sarados!
O filho de uma amiga nasceu com um rim pequeno,
e ela me disse que estava crendo em Deus pelo rim
dele, para que ele nunca precisasse fazer uma
cirurgia.
Quando ele atingiu a idade de onze anos, aquele rim
tão pequeno não conseguia mais acompanhar o
desenvolvimento do corpo. Com dez anos, o rim

ainda funcionava bem, mas quando ele chegou aos
onze, o quadro clínico ficou complicado.
Eu estava no hospital, na emergência com ela, e
precisando achar uma resposta de Deus, porque ela
estava me dizendo: “Eu não vou autorizar que ele
faça hemodiálise, não vou autorizar a cirurgia”. Era
a escolha dela. E os médicos disseram: “Dentro de
um mês o rim dele não funcionará mais; ou você faz
o transplante dentro de um mês ou ele irá começar a
hemodiálise”. E ela recusou.
Como seu pastor, eu precisava achar onde ela estava
em sua fé. Porque se você realmente crê em alguma
coisa dentro das promessas de Deus, será assim
como você crê.
Agora a bênção de Deus é diferente. Você pode crer
por dez bilhões de dólares, mas terá que atender a
contabilidade Dele para saber manejar dez bilhões
de dólares. Estou crendo em Deus para um
ministério de milagres, viajando o mundo inteiro;
sim, você pode crer em Deus por isso, mas terá que
frequentar a escola Dele primeiro.
Quanto às promessas relacionadas à cura, saiba
que toda cura já foi feita. Você pode fumar cigarros
e ainda ser curado de câncer de pulmão, você tem
esse direito por ser salvo. As promessas de Deus são
concretizadas pelo fato de você crer. A cura do seu

corpo, alma e espírito aconteceram no instante em
que você nasceu de novo, agora você só precisa
experimentar isso.
Com esta minha amiga, cujo filho estava na
emergência do Hospital, eu estava lutando,
procurando o conselho de Deus. Eu dizia: Olha, se
fosse você que tivesse um rim pequenininho, você
poderia tomar essa posição, mas não estamos
falando de você, e sim do seu filho. Ele pode morrer
dentro de um mês. Este não é o momento para você
manter uma fé presunçosa. É, sim, o tempo de você
ouvir e obedecer a Deus. O médico lhe deu um mês
de prazo, mas você se dê uma semana para ver o que
Deus lhe diz ou faça o transplante.
Foi o que ela fez; o menino foi submetido ao
transplante e está saudável, correndo.
Deus irá encontrá-lo onde você está, porque quando
você vai ao médico, isso não é falta de fé. Ele irá
encontrá-lo onde estiver a sua fé. Romanos 10: 1518 diz: “Quão formosos são os pés dos que
anunciam coisas boas, mas nem todos
obedeceram ao evangelho, pois Isaias diz: Senhor,
quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé
vem pela pregação e a pregação pela Palavra de
Cristo, mas eu pergunto: mas, porventura não
ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez

ouvir a Sua voz e as Suas Palavras, até os confins
do mundo”.
Nesta passagem o apóstolo Paulo estava dizendo
que eles não tinham mais desculpas, pois não havia
mais nada a ser feito. Para sermos salvos, o único
caminho é Jesus, não existe uma outra maneira.
“Pergunto mais: porventura não terá chegado isso
ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos
porei em ciúmes com um povo que não é nação,
com gente insensata eu vos provocarei a ira, Isaías
a mais se atreve a dizer: fui achado pelos que não
me procuravam, revelei-me aos que não
perguntaram por mim, quanto a Israel porém diz:
todos os dias estendi as mãos a um povo rebelde e
contradizente” (Romanos 10:19-21).
Estes princípios de fé tão enraizados em nós são
extremamente importantes. Para mim, são uma
força, um estilo de vida.
Se você nasceu de novo, você tem fé. Gostaria de
que entendesse que tudo o que você terá de Deus, já
lhe foi dado. Todo o necessário na sua vida já está a
sua disposição. Há muitas pessoas hoje procurando
coisas que venham do Céu. Elas têm que ver os
anjos chegando para lhes entregar as coisas. Elas
dizem: “Eu chamo a Deus e Ele manda por sedex”.
Quando você chama a Deus, Ele não precisa mandar

um sedex por um anjo; você não precisa de um sinal,
ou mais alguma outra coisa para que você se sinta
merecedor, porque o preço já foi pago.
Eu fiquei tão alegre quando descobri como ser
suprido em todas as minhas necessidades. Quando
aquele medo que eu tinha de não ter minhas
necessidades supridas me soltou, foi um grande
alívio, pois Deus me levou a um lugar onde não
haveria mais desconfianças Nele. Foi um tempo
difícil de aprendizado, mas hoje eu sei que Deus irá
estar aqui amanhã porque Ele esteve aqui ontem e
anteontem.
Uma senhora estava muito perturbada porque uma
amiga, esposa de pastor, morreu de câncer e deixou
quatro filhos. Esta senhora falou: “Não entendo!
Minha amiga confessava a Palavra, por que Deus a
deixou morrer? Será que ela não falou o suficiente,
não confessava exatamente como deveria?”.
Lembra da história que contei de quando estive
enfermo e olhava para as minhas próprias obras?
Olhava para a minha justiça? O princípio de
confessar e falar, em algum momento ficou confuso,
porque me achei fazendo isso para receber alguma
coisa de Deus, alguma coisa que já estava dentro de
mim. Eu me vi pensando: Eu estou sem fé, eu não
tenho fé suficiente, preciso sair procurando mais fé,

tenho que construir a minha fé. Mas a fundação da fé
já estava dentro de mim.
Esta senhora me disse: “Eu sei de pessoas que não
aceitaram Jesus, que estão na igreja ainda fumando
e bebendo, e aqui temos essa boa mulher, boa
esposa...” Respondi: Quando se é uma boa pessoa,
principalmente uma esposa de pastor que tem dado
do seu tempo, da sua vida, para que outras pessoas
ouçam a Palavra de Deus, e se depara com uma
sentença de morte, ela pode colocar a sua fé na sua
confissão e nas suas boas obras, como sendo uma
razão para Deus curá-la, mas ela não irá receber o
que espera, pois a sua confissão de fé não está
firmada no que Jesus já fez por ela. Agora, aquele
que saiu das ruas, que fuma, que bebe, sabe muito
bem que é só por Jesus que conseguirá vitória.
Porque não tem nada a oferecer e Deus não quer
algo que você possa oferecer a Ele, porque Ele quer
você!
Ouvi um pastor orando assim, por sua cura: “Deus,
se o Senhor não se lembra, quero dizer-lhe que já fiz
muitas coisas para o Senhor e o médico falou que
tenho um problema cardíaco grave, e posso morrer;
mas se o Senhor me der aquilo de que preciso, eu
farei mais para o Senhor, vou honrar-te e pregar
mais, se o Senhor me curar”.
Enquanto ele orava, percebi que ele não deu para

Deus a fé que diz: “Tudo já está feito em Cristo”!
Não tente construir o que já foi construído por
Jesus, simplesmente creia no que Jesus já fez.
Nossa confissão, nossa oração, nosso tempo com
Deus não é uma oferta a Ele, mas apenas
ferramentas que usamos para sermos mudados. E
quando você pega essa ferramenta de confissão,
muitas vezes descobrirá que em seu coração está
faltando fé. Algumas coisas presentes em seu
coração, as quais eu chamo de lixo, estão cobrindo a
sua fé e você precisa pegar uma marreta e ir atrás de
cada uma delas para destruí-las; quebrar tudo o que
está impedindo que a sua fé possa fluir. Elimine as
idéias erradas. Confesse a Palavra, ore em línguas,
pois esse lixo que está lá será jogado fora.
Essa é a fundação do seu direito de crer por um
milagre. Alguns de vocês pensam que a provisão de
sua casa vem do seu serviço. Está dentro da sua
mente: “Eu trabalho, recebo; eu preciso de um
emprego melhor”. Não precisa não! Você só precisa
crer que é filho do Rei.
O seu trabalho não é o provedor das suas
necessidades; é apenas um lugar que você tem para
evangelizar as almas, é o seu púlpito. Você não
precisa de um serviço melhor; deixe Deus cuidar de
você, deixe-O guiar.

Em Deus não existe limite! Os limites estão
colocados em nós, que olhamos para nós mesmos e
dizemos: Não sou merecedor!
Quando a pessoa pensa: “Ah! Eu não tenho valor!”
Ela está desmerecendo o Sangue de Cristo.
Quando ela pensa assim, está simplesmente
sentada em cima de uma linda fundação
resplandecente, uma luz brilhante, e a descrença
está ao seu lado dando risadas. Tudo o de que você
precisa é crer para a salvação, crer no que a Palavra
de Deus diz sobre aquilo que você está enfrentando.
Se você crê para a sua salvação, tem toda a condição
para crer a respeito de qualquer coisa que a Palavra
de Deus lhe diz!
A minha mãe não tem medo quando chega a
enfermidade, ela crê que é sarada e quando algo
aparece, como um tumor, ela só ora; mas quando a
área é finanças, ela fica abalada.
Então podemos crer em uma área e não crermos na
outra, mas dentro de você existe uma fundação
colocada de fé, porque você foi salvo.
A nossa fé é liberada na confissão do que falamos
crendo: “Eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, e
tudo aquilo de que preciso ou vou precisar já foi
providenciado para mim, portanto eu recebo”.

E se não recebo, preciso pegar aquela marreta e
começar a tirar alguns empecilhos que estão ali
empilhados em cima da minha fé, para eu ser quem
Ele diz que eu sou.
Você é o que Ele diz em Sua Palavra. E quem crê
fala!
Certa vez escutei uma história de um homem em
uma cadeira de rodas cujas pernas eram tortas. Foi
então que tal homem começou a declarar
incessantemente que suas pernas não eram tortas,
pois creu no que está escrito em Romanos 4: 17
“perante aquele no qual creu, a saber, Deus,
que vivifica os mortos, e chama as coisas que
não são como se já fossem”. O poder de Deus foi
derramado sobre ele e o milagre se fez; ele
começou a andar.
Conheci um outro homem cuja filha tinha tumores
nas mãos e no corpo. Ele orou a Deus por três anos
pedindo pela cura da menina. Um certo dia, após
uma revelação, ele mudou seu jeito de declarar a
cura da filha. O homem passou a repreender o
tumor pela raiz e começou a confessar que a menina
já era curada. Após confessar por 40 dias ela foi
curada! Três anos depois ela já não tinha nenhum
tumor em seu corpo.
Posso compartilhar um outro milagre a respeito de

uma senhora que foi diagnosticada com câncer; os
médicos lhe deram pouco tempo de vida e pediram
que ela voltasse para casa, pois não havia nada que
eles pudessem fazer. Ela aprendeu a prática de
declarar a vontade de Deus na vida dela, repreendeu
o câncer e confessou sua cura.
Ela passou a ler todas as passagens bíblicas que
falavam sobre cura e passou a confessá-las
incessantemente, noite e dia. Parecia que seu estado
estava piorando, pois ao se olhar no espelho via uma
mulher careca, magra e muito doente. Entretanto
ela não parou de confessar o que a Palavra de Deus
dizia a respeito da circunstância que estava
enfrentando e a sua cura se manifestou.
Testemunho com grande alegria no meu coração
que ela foi curada e liberta do câncer!
Hoje estou aqui para lhe dizer que quero ficar junto
com você, nesta sua jornada, para que você receba o
seu milagre; estarei com você até que a vitória
chegue, pois creio na sua vitória.
Saiba que tenho uma ligação especial com cada
pessoa para quem eu oro e sei que tenho essa ligação
com você agora. Desejo que você possa desfrutar
desta vida que Deus lhe deu, de maneira inteira, e
não apenas se arrastando, mas andando, correndo e
aproveitando a vida, porque a doença e os males não

são coisas boas, eles vêm do inimigo e não são
brincadeiras.
A doença nos limita; eu sei que Deus já trouxe a cura
através de Jesus para todo aquele que crê. A bíblia
diz que Jesus nos deu vida e vida em abundância.
Anos atrás, logo que entrei para o Ministério, eu
estava numa fila orando pela cura, e todos estavam
com os braços erguidos, esperando e orando por
um milagre. Eu sei que cada pessoa é diferente, e
isso é normal, cada um ora e espera de maneira
diferente, mas todos pediam principalmente a cura
do seu corpo.
Lembro-me de que estava naquela fila impondo as
mãos sobre eles; o poder de Deus vinha, a maioria
dessas pessoas caíam sob este poder e algumas
ficavam no chão chorando. Fiquei feliz em vê-los
sendo curados por Deus.
Eu dizia para eles: Vocês são curados em Nome de
Jesus! E mais ou menos na metade dessa fila, Deus
falou ao meu coração muito alto: “Você não ama
essas pessoas”. É claro que ninguém mais sabia
dessa conversa íntima que eu estava tendo com o
Senhor, mas no meu coração falei: O que o Senhor
está dizendo? É claro que amo essas pessoas; estou
aqui, compartilhando a Sua Palavra e a Sua unção
com eles!

E o Senhor falou: “Não, você não as ama, porque se
verdadeiramente as amasse, iria ensiná-las a
permanecerem nesta Verdade recebida. Porque
você não sabe quantos receberam a manifestação
desta Verdade ministrada, você não sabe quantos
irão sair daqui e ao chegarem a suas casas serão
persuadidas pelo diabo a não crerem na cura e
estarão recebendo de volta a enfermidade”.
Pode ser uma doença, ou uma dor, então a pessoa
irá pensar: “Ah, acho que isso foi somente por um
momento”. Então Deus me disse: “Se você ama
essas pessoas, irá ensiná-las como ficarem firmes,
como permanecerem na vitória conquistada por
Cristo!”.
Isto tem se tornado o maior objetivo do meu
ministério: ensinar as pessoas a se relacionarem
com Deus, como um filho se relaciona com um pai!
Eu parei de enfatizar coisas como orar e ver as
pessoas caindo sob a unção, como eu fazia antes. E
comecei a enfatizar o ensino de quem somos em
Cristo Jesus, ensinando que podemos ter tudo o
que Jesus já conquistou na cruz, sozinhos com
Deus, em nossa casa, em nosso relacionamento
pessoal com Ele, nosso Pai Celestial.
Em cada culto vemos pessoas bem diferentes,
quanto a receber de Deus. Não existem somente

necessidades de cura, mas muitas outras
necessidades. Existem níveis diferentes de dor e de
doenças, existem vários níveis de entendimento;
então, é por isso que precisamos ensinar sobre
como permanecer firmados naquilo que já
recebemos.
Eu vejo claramente que logo após um culto as
pessoas se levantam para dar testemunhos: “Ah
sim, eu recebi a cura”; mas outros dizem que não
receberam, porque não viram essa manifestação.
Aquelas que não tinham recebido imediatamente a
cura, estavam começando a ir embora pensando:
“Não era ainda a minha vez, quem sabe não sou
bom o suficiente para receber; acho que é para outro
e não para mim”; e outros estão pensando: “Ah,
hoje à noite o pregador não estava muito ungido, ou
talvez haja uma outra razão pela qual não estou
recebendo”.
Por isso, quero compartilhar que não importa o que
aconteça no culto, se você crê, receberá. Olhe, o
instante em que colocamos nosso carimbo de fé
dizendo: “Eu estou pronto para receber a cura”, esse
é o momento em que você será curado, quando você
coloca isso junto com a Palavra de Deus e a vontade
de Deus. Naquele instante você decide: “Recuso-me
aceitar qualquer outra coisa que não seja a Verdade.
Eu aceito a verdade de que sou curado”.

Quero que você faça isso agora. E não se preocupe
tanto com o quanto você está aprendendo sobre
permanecer em fé, neste momento. Somente diga no
seu coração: “Daqui para a frente eu recuso-me a
aceitar qualquer outra coisa a não ser a cura
completa do meu corpo. Eu sou curada, eu sou
curado”.
Repita novamente: “Eu sou curado, porque a
Palavra diz que já somos curados”.
Portanto não diga: “Oh Deus, faça isso por mim,
cure-me!”.
O que você está fazendo é usar a sua fé para pegar o
que já foi comprado pelo Sangue de Jesus na cruz
para você.
Fale comigo: “Deus criou o dia de hoje para que eu
me alegrasse nele; é um dia lindo, sou curado”.
Não importa o que o diabo está tentando fazer, se ele
tenta trazer o seu passado sobre você novamente.
Não importa se você recebeu uma manifestação
completa em seu corpo ou não. Aquele foi o
momento em que você recebeu a cura, agora nós
vamos completá-la através da nossa confissão de fé.
Não importa onde você está, vamos passo a passo
completar a jornada da fé, até atingirmos o final do
caminho: Cura completa!

Quero dizer-lhe de que maneira o meu ministério
poderá ajudá-lo, o que tenho para lhe oferecer. Se
você quer ficar firme, terá que seguir corretamente
as instruções, pois não desejo que você seja
fraquinho, um bebezinho, mas que seja maduro e
duro. Você terá que ficar firme, resistindo ao
inimigo, firmado na Verdade que Deus já
estabeleceu no Céu para nós, derrotando cada
investida do inimigo, permanecendo firmes, como
um monte inabalável! Você não precisa ficar o
mesmo e nem precisa aceitar as suas
circunstâncias. É impressionante como as pessoas
aprendem como andar neste caminho de fé e como
recebem o milagre em uma área de suas vidas, e
depois recebem em outra área.
Elas aprendem a receber o milagre em todas as
áreas, como, por exemplo, na área financeira,
quando se recusam a aceitar a falta de ganho como
normal. Outros ouvem o médico dizendo: “Você
tem isso e é isso o que acontecerá com você”. O
médico não é profeta, o que ele está dizendo é o
seguinte: “As últimas pessoas que chegaram ao meu
consultório com o esse mesmo problema,
morreram”.
A experiência que ele possui é o único parâmetro no
qual ele se baseia para dizer-lhe: “Poderá viver por
mais dois meses, por mais dois anos...” A verdade é
que ele não sabe.

O médico não é profeta, ele não pode conhecer o seu
futuro. Então ele está dizendo: “Aconteceu isso com
tantas outras pessoas e provavelmente acontecerá
com você”.
Nós apreciamos os médicos e louvamos a Deus pela
vida deles, mas não são profetas para determinarem
o nosso futuro. Entenda, você não é igual a tantas
outras pessoas que foram antes de você diante de
um médico. Você é diferente, você tem Deus ao seu
lado. Você tem fé! É por isso que você fez a escolha
de começar a ler este livro. Tenha a coragem de crer
em Deus mais do que naquilo que simplesmente lhe
foi dito por um médico.
Nós não vamos aceitar o que o médico diz como se
fosse a verdade, porque não é a verdade absoluta.
Ele está fazendo o melhor como médico, mas
conhecemos o Médico dos médicos, que é o melhor e
sabemos o Nome Dele: Jesus!
Lembre-se a sua cura começou no instante em que
você orou, ou numa fila de oração, ou enquanto lia
este livro; ali a cura começou.
De fato, quando você disse: “Eu sou curado”, ali
aconteceu! Vamos pôr um selo ”já está feito” sobre
isso agora.
É como fincar no chão uma bandeira: “Eu sou agora

curado, a minha família está curada, e diante de
Deus eu finco isso como minha demonstração de fé.
Eu creio nas promessas de Deus e recuso-me a
aceitar qualquer outra coisa, não aceito a derrota;
recuso as minhas emoções contrárias à verdade;
recuso aceitar e me entregar a qualquer outra coisa
a não ser à verdade de que eu sou curado”.
Mas saiba que a cura não vem apenas durante um
culto. Uma senhora veio até mim e me disse: “Sabe,
eu fui lá, você orou por mim e nada aconteceu”; mas
ela continuou: “Depois eu voltei para casa e
adormeci; eu nunca dou um cochilo nesse horário
do dia - ela tinha um problema severo há muitos
anos na coluna – eu nunca durmo de dia, mas
naquele dia dormi durante quatro horas seguidas e
quando acordei, coloquei meus pés no chão e minha
coluna fez um “creck” do pescoço até o final do meu
cóccix, e fui curada completamente de um problema
que vinha carregando a vida toda”.
Nesse tempo, Deus começou a ensinar-me que não é
tão importante ver durante o culto a manifestação
da cura de alguém que veio receber a oração da fé.
De fato, durante o culto acontecem muitas curas, e
acontecem mostrando o poder de Deus, mas para
algumas pessoas que não receberam na hora, ainda
há cura.
Quero enfatizar, a unção da presença de Deus que

cura o seguirá. Você creu na linha de oração, e
realmente o milagre não aconteceu no culto, mas em
outro lugar.
Esse milagre está sobre você agora, porque esta é a
fé em que cremos e a qual pregamos. Não importa
como e quando chegará, mas o fato é que irá
acontecer e que ficaremos perfeitos. A cura chegou
no instante em que você pediu.
Agora uma pergunta: É Deus que escolhe o tempo
para que a cura seja manifestada e a maneira de ela
ocorrer?
Faço essa pergunta porque às vezes escutamos as
pessoas dizendo: “Ah, Deus é que irá decidir”.
Outros dizem: “É Ele que escolhe a maneira de
como irá manifestar a cura, porque poderá usar o
médico ou fazer um milagre aberto durante um
culto”.
Eu ouvi isso durante muitos anos e sempre pensei:
Bom, eu gostaria de ser curado aqui no culto, e não
através do médico.
Quero fazer uma colocação: A minha mãe me ama,
eu sei que ela me ama, e se fosse possível, ela
mudaria uma montanha para este filho o qual ela
ama. Ela ama todos os meus irmãos, eu sei, mas ela
me ama e se gaba de mim. E foi através desse amor

que aprendi sobre o amor de Deus. Você pode
perguntar a qualquer mamãe perto de você, ou ir
para casa e perguntar para sua mãe, ou se for
mamãe pergunte-se a si mesma o seguinte: “Se o
meu filho tivesse uma dor no corpo e estivesse
sofrendo, eu não tiraria a minha própria perna para
repor a do meu filho que está sofrendo?” Voltando à
situação inicial, se você tivesse poder, não tomaria
aquela doença que seu filho tem e colocaria sobre
você, para sofrer no lugar dele?
Há muitas mães que chegam aqui na fila de oração
dizendo: “Essa oração é para o meu filho, para a
minha filha”. Eu sei o que é amor de mãe, e vocês
também sabem.
Foi exatamente isso que Jesus fez: Ele tomou
nossas dores e nossas doenças para que
andássemos em vitória. Ele pegou cada doença para
o seu próprio corpo e porque Ele as carregou sobre
Si, nós temos o direito de ser curados do que
estivermos sofrendo.
Eu escuto alguns pastores dizendo: “Ah, você está
com essa doença porque Deus quer que você
aprenda alguma coisa ou você está sendo ensinado a
ter paciência para esperar o tempo de Deus”. Mas se
a minha mãe tivesse poder, ela não iria esperar
semanas ou anos para me ver curado. Ela agiria
imediatamente, porque ela me ama.

Temos um Pai Celestial que nos ama mil vezes mais
do que a melhor mãe do mundo, e Ele deseja que
você receba a sua cura agora. É a vontade dele que
você receba a manifestação total do seu milagre.
Eu me lembro do versículo que diz, se você tem fé
como um grão de mostarda, então poderá dizer à
montanha que se jogue ao mar e isto será feito. Olhei
para mim mesmo e pensei: Nossa, eu não tenho nem
a fé de um grão de mostarda, que é tão
pequenininha...?! Portanto, eu não vou ver nada
acontecer.
Mas o Senhor me ensinou como a fé funciona de
verdade. A fé comparada a esse grão de mostarda,
simplesmente quer dizer que se você pegar essa
semente e plantá-la, deixando-a crescer, ela se
tornará uma árvore grande. Ter a fé como a um grão
de mostarda, não significa que você não tenha fé; ao
contrário, quer dizer que você tem a fé necessária
para obter o seu milagre.
Portanto você tem fé, toda fé necessária para
completar esse trajeto até obter a sua vitória.
A fé para obter a cura completa você já possui, mas
lembre-se de que esta fé, como a um grão de
mostarda, necessita ser plantada; e quando for
plantada, irá germinar, crescer e se tornará algo
enorme.

É isso o que chamamos fé de grão de mostarda, à
qual você olhava e pensava que era pequenininha;
mas saiba que ela é suficiente para tirá-lo deste
lugar de derrota e levá-lo para o lugar de vitória, que
Cristo já conquistou para todo aquele que nele crê.
Então minha pergunta agora é: Como Deus faz isso?
Não é que Ele escolhe como você será curado, mas o
fato é que Ele quer que você seja curado, portanto,
Ele o encontrará onde a sua fé estiver. Ele irá
atender a sua oração e sem oração não haverá
resposta.
Quando estou orando pelas pessoas nas reuniões,
algumas me dizem: “Por favor, ore a Deus para uma
cirurgia bem sucedida!” E a minha vontade é
responder-lhe: Por que não oramos pedindo por um
milagre completo? Eu não digo isso porque sei que a
fé dessas pessoas não é para um milagre completo,
mas é que esperam de Deus somente uma cirurgia
bem sucedida.
Quando você está doente, tudo o que deseja é ser
sarado e a maneira pela qual isto irá acontecer não é
tão importante, uma vez que Deus irá encontrá-lo
onde a sua fé estiver.
Mas vamos continuar falando sobre uma cura
completa, um milagre.

Eu já tive muitas experiências com pessoas à beira
da morte e é impressionante que quando estão
enfrentando a morte aí é que chamam o homem de
fé, o homem que ora, para que ele ore por elas.
Eu aprendi muita coisa sobre o que funciona e o que
não funciona; o que você deve e não deve fazer. E já
fui acusado de dar uma esperança falsa às pessoas,
então aprendi que quando o médico decretou a
morte para elas, e estão em estado terminal, é isto o
que elas esperam que irá acontecer. Elas creem na
palavra do médico.
Os pensamentos de Deus a nosso respeito são muito
diferentes do que imaginamos, naturalmente, e Ele
encontrará cada pessoa onde a sua fé estiver
estabelecida.
Estive perto de muitos casos assim, em que alguns
morreram e outros não. E com aqueles que não
morreram, aprendi como encorajá-los para ficarem
firmes a fim de obterem a sua vitória.
Quando a pessoa morre, não deveria haver aquele
pesar: “Ah, ela fracassou, não tinha fé, falhou”.
Isso para mim é um monte de lixo, como se diz. Nós
não deveríamos pôr uma etiqueta numa pessoa
quando fracassa, porque ter fé não significa que
tudo acontecerá perfeitamente o tempo todo. Fé é

essa ferramenta para atravessar os tempos difíceis.
É por isso que você precisa entender que agora tem
fé para atravessar esse período de desafio. Porque a
luta que está enfrentando, não sinaliza falta de fé. Na
verdade as lutas sempre virão. O que precisamos
compreender é que diante do problema, vamos usar
a nossa fé para vencê-lo.
Quando alguém me acusa de estar dando uma falsa
esperança, a minha resposta é: Prefiro levar as
pessoas para a Verdade da Palavra de Deus, a ajudálas a se conformarem com a derrota, com a mentira
de Satanás, de que não podemos viver na plenitude
de tudo o que Jesus já conquistou na cruz para nós.
É melhor ir lutando com o diabo, assim, com
punhos, unhas e dentes, lutando, lutando, do que
nunca lutar!
Eu preferiria entrar no céu lutando, a apenas deitarme na cama, virar de lado, aceitar o que me foi
imposto e morrer.
Como filhos de Deus, temos o direito de permanecer
firmes nessa esperança, diante de situações que o
mundo não aceita. E não importa o que as pessoas
acham. Às vezes vamos pensar que o mundo irá nos
ver como fracassados porque estamos lutando com
certas coisas.
Eu preferiria ter ao meu lado pessoas que

estivessem encorajando-me a permanecer de pé,
firmado nas promessas de Deus; a ter alguém me
dizendo enganos, como: “Ah, Deus sabe o que faz!
Ele sabe que você é forte para carregar esta cruz”!
Nestes momentos de aflição, não precisamos de
amigos simpáticos, pessoas que irão nos bajular;
mas de amigos que irão nos dizer: “Levante-se,
vamos à luta!” São esses que eu quero.
Portanto fique de pé e creia no seu milagre. Não
importa o que as pessoas possam estar dizendo ou
pensando a seu respeito. A vida é sua! O que importa
é que Deus está com você, nesta luta que Jesus já
conquistou: Tudo já foi feito! Creia e continue
olhando para o Conquistador Jesus.
A esposa do meu amigo teve uma doença
diagnosticada como esclerose múltipla que
começou a provocar a atrofia de todos os seus
músculos. O médico falou para a família que ela
teria talvez um ano para viver ou ficaria inválida
para sempre numa cama; mas ela decidiu tomar
uma posição de fé e disse: “Eu vou confessar a
Palavra de Deus!”
E hora após hora, todos os dias, começou a
confessar a Palavra da fé. Quando conversava com
ela a respeito da sua cura, ela já havia vivido uma
bela vida, participado do casamento de seus filhos e

estava vendo os seus netos crescerem. Ela lutou
para poder viver tudo isto! Vinte anos já haviam se
passado, desde o momento em que fora curada.
Ela me relatou que quando o médico lhe disse:
“Você não conseguirá ir adiante, irá morrer”, ela
respondeu: “Não, eu vou confessar o que a bíblia diz,
e ficarei firme na Palavra”. Era a sua única
esperança, porque os médicos disseram que não
havia mais nada a ser feito.
Então lhe perguntei: Você confessou a Palavra todos
os dias? Ela disse: “Sim, hora após hora, todos os
dias, confessando que eu era curada em Cristo”.
Tornei a perguntar-lhe: Você se sentia encorajada?
De onde veio a força para fazer isso? Ela disse:
“Olha, eu desisti muitas vezes, essa doença me fazia
ficar deprimida, deixava-me sempre cansada, então
muitas vezes eu deitava na cama e simplesmente
não lutava, não confessava; aceitava”.
Daí eu perguntei: E como é então que você lutava?
Ela respondeu: “Meu marido entrava no quarto (ele
é um homem enorme, formam um casal lindo, ele é
muito grande e muito forte) e chegava dizendo: Meu
bem, é para você confessar, e eu dizia: Ah, me deixa
sozinha; hoje não tenho disposição, amanhã eu
confesso”.

E ele respondia: “Tudo bem então, vou ligar para a
funerária, pedir a coroa de flores e dizer para as
crianças se prepararem”. Quando ele falava isso eu
ficava com tanta raiva, que reagia. E, era claro, ele
agia dessa forma para me fazer reagir e permanecer
lutando.
Eu respondia: “Saia do meu quarto, você me deixou
com raiva”. Ele falava: “Não vou sair até você
confessar”. “Então, apenas para ele sair do quarto,
deixando-me em paz, eu começava a confessar a
Palavra de Deus”.
“Ele saía da casa, ia do outro lado e gritava bem alto:
Não te ouço, você não está falando muito alto, não te
ouço!”
Ela levou uns oito meses confessando a Palavra de
Deus. Depois disso, de repente, ela se viu curada;
terminou criando seus próprios filhos e viu os netos
indo para a escola, participando do dia a dia deles.
Perguntei-lhe: O que de mais prazeroso você obteve
com tudo isto? Ela respondeu: “Poder ficar aqui e
participar dos momentos da minha família”.
Continuei questionando-a: Foi difícil a luta? “Sim!
Foi difícil fazer a escolha de permanecer crendo e
confessando todos os dias”. E você está feliz por ter
feito a escolha de permanecer lutando contra todos

os sintomas que o seu corpo apresentava? “Claro!”,
respondeu ela.
Muitas vezes as pessoas não confessam e não
continuam na luta porque pensam que não há mais
esperança, mas eu garanto que a vitória virá se você
não desistir. Lembre-se de que você poderá vencer
tudo, pois não é o tamanho do problema que
importa, mas a sua fé colocada no que Cristo já
conquistou na cruz para você!
Quero hoje depositar um pouco de fogo debaixo de
você, um fogo encorajador que o empurre até um
lugar onde tudo já foi feito para você andar sarado;
onde você descubra que já tem tudo o necessário
para um milagre completo, portanto, não aceite
menos.
A Palavra de Deus é mais pura e mais verdadeira do
que qualquer outra coisa, e na área em que você
obtiver vitória, ela afetará toda a sua vida e a da sua
família.
Eu tenho testemunho de pessoas curadas de
doenças com o nome de incuráveis, simplesmente
porque escolheram permanecer firmes nas coisas
do Espírito de Deus, e puderam ficar vendo as
coisas naturais sendo removidas de suas vidas.
Estou falando agora sobre pessoas com Aids,

pessoas cegas, sobre aquelas que têm câncer,
diabetes, ou que não andam. Sobre testemunhos de
pessoas que venceram pela fé.
Uma senhorinha tão simpática, com problema de
joelho e surdez de um ouvido foi, curada. Era uma
mulher do sul do Texas, que não falava inglês, só
espanhol; que veio para o culto junto com a filha e
naquela ocasião o joelho foi curado completamente.
Ela levou para casa um cd do nosso Ministério, que
ensinava sobre cura; ficava ouvindo o ensino,
mesmo sem entender nada de inglês; e um dia,
enquanto ouvia o que eu ensinava, ela foi curada
também do ouvido surdo.
Espero que as coisas mudem no seu corpo agora e
não no futuro; num culto ou quando alguém estiver
orando por você. Deus está aí, onde você está. Adore
a Ele.
Eu já vi dedos, ossos, corpos quebrados serem
curados e muitos desses durante o culto; mas o meu
milagre predileto, do qual amo dar testemunho é
aquele sobre as pessoas que tiveram que lutar; que
ficaram firmes para receber, e o diabo tentou leválas a retroceder, mas elas ao invés de dizerem: “Ah,
esse milagre foi só por alguns dias, acho que não era
para mim”; elas falavam: “Não, não aceito isso; dor,
você está mentindo para mim, saia do meu corpo,
tenho autoridade sobre você, então saia do meu

corpo, doença, eu tenho autoridade sobre você, eu
não a aceito, saia do meu corpo”.
Nas filas de oração, alguns adolescentes chegam às
vezes para pedir a cura da acne em seus rostos, e
alguns acham que pedir estes tipos de cura é errado,
mas Deus se importa com tudo o que se relaciona
conosco, nas mínimas coisas Ele se preocupa.
Já vi curas de AVC, de doenças cardíacas, e apesar
de o médico ter posto um nome sobre esses males,
como sendo fatais, as pessoas com essas doenças
não aceitaram e foram saradas.
Nós temos também um Nome, que é sobre todo
nome, o Nome de Jesus, que já pagou pelas nossas
doenças e nos libertou de toda a maldição. Através
da Sua morte e da Sua ressurreição Ele abriu um
vivo caminho para sermos, por meio da fé, família
de Deus.
Agora quero discutir sobre quatro situações, que
impedem as pessoas de receberem a sua cura.
A Primeira: Falta de perdão.
Eu sei que se a sua doença for muito grave,
provavelmente, você já deve ter perdoado todo
mundo, até a professora da terceira série escolar. O
perdão ao qual me refiro, é este sentimento oculto

dentro de você, de profundo rancor, que não o deixa
perdoar; que está escondido no profundo do seu
coração.
Quero aconselhá-lo a não perder tempo com coisas
do passado, que o deixaram com raiva. Não vale a
pena. Não permaneça aprisionado ao que já passou.
Isto só está trazendo o mal sobre você mesmo.
Umas das primeiras razões pelas quais muitos não
são curados é que eles não sabem perdoar.
Não é que Deus diz: “Porque você não perdoa, eu não
vou curá-lo”. Você necessita encontrar dentro de
você qual é a condição que está impedindo-o de
liberar aqueles que o machucaram. Livre-se deste
sentimento que o impede de perdoar seja quem for.
Seja livre em seu íntimo.
A Segunda: Amargura.
Essa planta de amargura, muitas vezes, surge por
nos sentirmos injustiçados; quando nada foi feito
para corrigir o que consideramos ter sido uma
afronta.
O problema de permanecermos com essas duas
questões pendentes em nosso coração, ou seja, falta
de perdão e a amargura, é que elas são um obstáculo
para recebermos do nosso Pai Celestial a nossa

cura. Permanecer com tais sentimentos em nosso
coração não significa que Deus não irá nos curar:
significa que são impedimentos os quais nos
atrapalham de recebermos o que já nos foi dado
pela Graça de Deus.
Quando temos consciência de que elas estão
abrigadas em nós, precisamos nos livrar delas.
O fato de ficarmos segurando a falta de perdão e a
amargura, é sinal de orgulho.
Se considerarmos o quanto Deus teve que fazer para
nos introduzir novamente em Sua família, o quanto
Ele nos amou, descobriremos que tudo o que
fizeram contra nós, diante da cruz de Cristo, tornase insignificante. Portanto, libere o seu perdão a
quem lhe fez o mal. Deus ama a todos! Ele também
ama essa pessoa de quem você tem mágoa e quer
alcançá-la através do seu perdão, como Ele pôde
alcançar toda a humanidade através do perdão de
Cristo!
Portanto se você tem essas faltas dentro de si, livrese delas; afinal a vida é curta demais para ficar
remoendo essas coisas inúteis, que são como lixos
guardados no coração. “Vigiai para que ninguém se
exclua da Graça de Deus; que nenhuma raiz de
mágoa venenosa brote e vos cause confusão,
contaminando muitos” (Hebreus 12:15).

A terceira: Sentimento de ser indigno para
receber.
É o que ocorre com quem julga não ter valor
suficiente para Deus amá-la; que não se sente digno
do amor de Deus. É importante derrubar o
sentimento maligno de se sentir não merecedor da
Graça de Deus.
Ouça a mensagem da cruz e creia que você tem
muito valor, tanto valor que Jesus foi para a cruz
por você. E esse valor não vem pelo que você faz,
mas sim, porque você é filho de Deus. Jesus já
conquistou este direito para você, portanto, tome
posse, pela fé, do que Ele já conquistou! Ele nos fez
dignos de recebermos do nosso Pai Celeste.
“Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o
entregou por todos nós, como não nos concederá
juntamente com Ele, gratuitamente, todas as
demais coisas?” (Romanos 8: 32).
A quarta: O medo.
Medo de que você irá atravessar toda essa luta, mas
mesmo assim, sairá derrotado.
O medo é apenas uma mentira que você terá de
atravessar, de enfrentar, dizendo: “Você é apenas

uma mentira, eu vou fazer isso e serei curado, serei
uma pessoa inteira”.
Não tenha medo do seu passado. Não desejo trazerlhe condenação, mas muitas vezes nossas ações
passadas acabaram abrindo as portas para que
uma doença fosse instalada. Pode ser que neste
momento, você esteja lutando com algum pecado
em sua vida e no passado outros você tenha
cometido. Como pregador que crê na santidade,
quero-lhe dizer o seguinte: Eu faço o possível para
andar todos os dias em santidade, pois creio numa
vida santa, separada para Deus, mas saiba que a sua
luta com o pecado, não o impede de receber a cura.
Não há nada na sua vida, se realmente você é
nascido de Deus, que, possa dizer para Deus: “Essa
pessoa, por causa desse pecado, não merece
receber a Tua bênção, não merece receber de Ti.”
Seja qual for esse pecado, peça perdão agora,
confesse isso, e depois retire-o de sua vida, para que
ele não seja um ponto oculto aonde o diabo sempre
virá para o intimidar, dizendo que você não receberá
de Deus por causa dessa fraqueza.
Eu quero que pare com esse pensamento: “Ah,
enquanto eu não tirar este pecado da minha vida,
não poderei ser sarado.” Tire isso da sua mente,
pois é obstáculo à sua cura.

Cada vez que você estiver resistindo a esse pecado,
pense no poder purificador do Sangue de Jesus, o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e
simplesmente diga: “Obrigado Senhor por me
perdoar, quero continuar lutando contra isso até a
vitória completa, porque no meio desse caminho,
isso não irá proibir-me de receber a minha cura”.
Talvez alguma coisa que você tenha feito no
passado, como fumar, por exemplo, traga-lhe
condenação: “Eu fumei e meus pulmões estão
danificados; eu bebi e agora o meu fígado está com
cirrose”.
Deus quer curá-lo, e não se importa como você
chegou a ficar neste estado, Ele o ama e quer curá-lo
agora. O seu passado de pecado não conta. Há
pessoas que beberam a vida toda e nunca
apresentaram um quadro clínico de cirrose, ou
fumaram a vida toda e nunca tiveram problemas
pulmonares, portanto, não se condene porque você
tem tais doenças.
Ore: “Pai, perdoa-me e ajuda-me a permanecer
perseverando. Hoje é um novo dia em Cristo, pois
as coisas velhas já ficaram para trás e tudo se faz
novo em minha vida. Eu creio no Teu amor
incondicional por mim e a Tua misericórdia se
renova a cada manhã e Tu me cercas com alegres
cantos de livramento. Recuso o desânimo e a

condenação sobre mim. A Tua Palavra me garante
que Jesus já pagou o preço para que eu ande
sarado. A Tua presença constante comigo é o meu
refrigério. Creio que estás trabalhando a meu
favor, independentemente de como eu me sinta ou
de como a situação possa parecer aos meus olhos
naturais. Pois está escrito em Filipenses 1:6, que
Aquele que começou a boa obra em mim, há de
concluí-la até o Dia de Cristo Jesus, amém”!
Avance em Deus, orando em línguas, e não se
condene por aquilo que você fez no passado, que
tenha danificado o seu corpo.
Não seja orgulhoso. Devemos ser humildes. Não se
importe se as pessoas o julgarem por você ter tal
doença; não leve em consideração tal coisa; todos
precisam julgar alguém para se sentirem
superiores, mais importantes.
Permaneça indo à Igreja. Ignore os olhares e
comentários a seu respeito. Lembre-se de ser
sempre humilde, dependendo totalmente de Deus.
Continue andando e dizendo: “Sou curado!”
Não jogue fora o medicamento que estiver tomando.
Isto não é sinal de ter fé. Isto é somente um
comportamento orgulhoso da sua alma que está
dizendo: “Deus vou provar para o Senhor que tenho

fé, vou jogar fora todos os medicamentos que estou
tomando”. Não tenha tal atitude.
Permaneça buscando o seu milagre que o seu corpo
começará a usufruir do que Jesus já conquistou na
cruz para você. Deixe o médico dizer-lhe: “Pare com
estes medicamentos, não estão lhe fazendo mais
bem”.
A fé que você tem deverá ajudá-lo a continuar
perseverando nestes princípios da Palavra de Deus:
Confissão da Palavra e oração em línguas!
E nunca questione se Deus quer curá-lo ou não. Pois
a cada dia Deus está empurrando a cura Dele sobre
você. Creia que Ele está procurando cada momento
em que você demonstrar a sua fé no que Ele lhe diz
em Sua Palavra, para encorajá-lo a avançar mais e
mais. Portanto, permaneça orando no Espírito
Santo e confessando a Palavra.
Não deixe alguém questionar as suas práticas de fé
que você adotou, nem você mesmo. Outro pregador
pode dizer-lhe que você está errado, que você deve
aceitar a doença como sendo a vontade de Deus para
a sua vida. Não escute tais pregadores, e nem dê
atenção ao que certas pessoas falam, fora da Palavra
de Deus. Enterre a fala deles no fundo do quintal.
Você não precisa escutá-los.

Então diga isso comigo: “Hoje é um dia lindo para eu
receber do meu Pai Celestial o meu milagre! Eu sou
curado”!

CAPITULO QUATRO

Palavra Final

Existem quatro tarefas que quero dar-lhe e que são
muito importantes. Alguns usam estes conselhos
como base para a sua vida diária. Outras brincam,
pois elas não têm grandes dores, não têm grandes
problemas, então ficam brincando com os
princípios que Deus estabeleceu em Sua Palavra.
Mas aqueles que precisam de uma cura urgente, não
podem simplesmente ficar brincando. Portanto,
vamos levar a sério a Palavra de Deus.
Assim, comece a considerar com atenção as
instruções finais que irei colocar e busque executálas; se você por acaso precisar trabalhar menos; se
você precisar de mais tempo, para poder se dedicar
a elas, faça isso.
Agora quero que você preste atenção apenas nestas
quatro colocações que farei e em mais nada; pois
tudo o mais irá se resolver.
Número 01: Ore em línguas.

Quero que você comece a incorporar no seu horário
diário a oração em línguas, todos os dias. Você deve
mudar o que for necessário para ter esse tempo, a
fim de passar um período orando hora após hora.
Você pode orar em línguas enquanto dirige o seu
carro, ou enquanto está fazendo compras, mas o
que quero é que você lute para ter como hábito o
orar em línguas em sua vida. Talvez você esteja se
perguntando: Por quê? Porque o Espírito Santo
sabe exatamente onde o ponto de incredulidade está
oculto em sua vida. Ele sabe exatamente o que
aconteceu com você para que a confiança a qual
deveria ter neste momento de sua vida fosse
perdida.
Então Ele sabe também como tirar isso de você.
Quando orar em línguas, estará orando a perfeita
vontade de Deus, e estará deixando que Ele ore
através de você, por você.
Para mim, a prática mais importante neste caminho
para o seu milagre, é passar muito tempo orando em
línguas. E digo que você deverá, no mínimo, orar
duas horas por dia.
Nós gastamos o nosso tempo de maneira errônea
inúmeras vezes, passando muito tempo em
entretenimentos, assistindo à televisão hora após
hora, ou fazendo outras coisas. Então, se você quer
isso (a cura), leve a sério, seja responsável em fazer a

sua agenda diária, de tal maneira, que você gaste a
maior parte do seu tempo orando em línguas.
Número 2: Confesse da Palavra.
No final do Livro, você encontrará algumas
confissões da Palavra que o ajudarão. Portanto,
confesse a Palavra de Deus.
A confissão não muda Deus, muda você, pois Ele é
imutável.
“Deus não é homem para que minta; nem filho de
homem para que se arrependa. Porventura, tendo
ele prometido, não o fará?” (Números 23: 19)
Não vemos muitas curas manifestando-se, porque
não cremos o suficiente.
Portanto a razão de não estarmos recebendo os
milagres está no fato de existirem, impedindo-nos
de receber, pontos de incredulidade que se
expressam nas seguintes ideias: não nos sentimos
merecedores; não cremos que vamos receber.
Mas você precisa fazer a escolha de usar esta
ferramenta poderosa, que é a confissão da Palavra
de Deus e perseverar nela, crendo dia após dia, sem
desanimar.
Pegue os versículos bíblicos referentes ao seu

problema e comece a confessá-los, pois a Palavra de
Deus sempre será a Verdade.
Número 03: Valorize o seu tempo em família.
Descobri, nesta minha caminhada de pregador do
Evangelho, que quando as pessoas são acometidas
por doenças graves, que ameaçam diminuir o seu
tempo de vida na Terra, elas começam a olhar para
si mesmas numa outra perspectiva, descobrindo
valores que realmente são importantes em suas
vidas.
Descobre-se que o dinheiro não é tão importante
quanto se pensava; que ser venerado, exaltado, não
tem mais o mesmo valor. E nessa luta, nessa briga
pela própria vida, nesse tempo em que a morte está
batendo na sua porta, quando olha ao redor quem
você vê? A sua família, os seus amigos; aqueles que
realmente são importantes, então você começa a
apreciar essas pessoas que Deus colocou em sua
vida.
Quero, agora, neste item de número três, que você
busque passar mais tempo com as pessoas da sua
família e com as que você considera como se fossem
da família.
Ligue para elas, passe mais tempo com elas, porque
a presença constante delas irá encorajá-lo a

permanecer lutando. Quando você pensar: “Ah!
Essa doença que tenho está prendendo-me,
limitando-me, eu deveria ter a capacidade de correr
com os meus netos, de brincar com eles, de sair com
os meus filhos; eu queria poder participar da rotina
deles, mas ao invés de poder fazer essas coisas tão
simples, estou aqui, amarrado a essa doença”.
Quando você olha para a sua família e para os seus
amigos, isto irá encorajá-lo a ficar firme. Então,
comece a planejar um tempo com a sua família, com
os amigos, com a sua igreja, porque essa comunhão
e esse amor que você dá e recebe deles é algo que
sustentará o seu coração. Decida desligar a
televisão e passe esse tempo com a sua família.
Número 04: Esforce-se.
Encontre essa força em Deus, para que todos os dias
você esteja colocando em prática os quatro
conselhos. Isso será o seu dever de casa; não por
dois dias, mas durante um mês.
Saiba que você pode fazer qualquer coisa no mundo,
qualquer coisa que você realmente queira, por um
mês; portanto, você pode fazer isso. Durante um
mês, pegue um calendário e comece a remanejar os
seus horários. Planeje de maneira séria: Quando
terei tempo para orar em línguas? Quando terei
tempo para confissão?

E, se porventura, você precisar de alguém para
empurrá-lo a fim de que seja possível cumprir tal
planejamento, escolha alguém que seja seu amigo e
que exercerá uma sutil persuasão sobre você, a
ponto de fazê-lo pensar: “Ah! se eu não orar agora
ele não irá gostar; vou esforçar-me para me levantar
desta cama, pois estou comprometido”. Alguém que
irá empurrá-lo, que irá ajudá-lo a se esforçar todos
os dias.
Faça isso talvez com uma outra pessoa que também
esteja precisando, desesperadamente, de um
milagre; pode ser que não seja na área da cura, pode
ser alguém com sérios problemas nas finanças.
Vocês poderão lutar juntos, um encorajando o
outro, mesmo que sejam confissões para diferentes
áreas.
Enfim, eu quero que você se esforce ao máximo,
para conseguir, realizar a sua tarefa diária.
Não pare! Se é difícil andar, caminhar, pois sente
dor quando faz tais movimentos, não olhe para a
dor, esforce-se e faça, confessando que é sarado.
Empurre a sua dor até o limite. Agora espere, ouça:
Não estou dizendo-lhe para sair correndo, se você
está numa cadeira de rodas; estou somente
buscando fazê-lo entender a real necessidade de se
esforçar e não entregar os pontos.

Mesmo no mundo natural isso é saudável, pois
quando você chega a um ponto onde pensa que não
irá mais conseguir, saiba que se você empenhar-se
um pouco mais, conseguirá realizar tal proeza.
Eu já ouvi o testemunho de pessoas que estavam
aleijadas e só podiam mexer o dedinho do pé, que
não desistiram de movê-lo vinte ou trinta vezes ao
dia, mas que com esse esforço, de repente o dedo do
lado também começou a se mover, e assim, logo
todo o pé se movimentava.
O nosso corpo foi feito para nos movimentarmos. Se
até pessoas sem fé e que não conhecem os princípios
da Palavra de Deus, conseguem vencer os seus
próprios limites, e num esforço sobre-humano,
diariamente, fazem isso, você também conseguirá
esforçar-se para se superar.
Muitas vezes eu estive orando junto a pessoas e seus
familiares, quando essas estavam passando para a
eternidade; já estive com doentes no seu leito de
morte, e quero lhe dizer que eu nunca ouvi alguém
dizendo em seus momentos finais neste mundo:
“Tenho um sentimento de pesar tão grande, por não
ter dinheiro”; ou “tenho tanto pesar por nunca ter
sido importante neste mundo, não cheguei a ser um
grande homem...” O que eu mais escutei foi: “Como
eu gostaria de ter passado mais tempo com a minha
família. Eu gostaria de ter enfrentado os meus

medos e não ter-me entregue a eles. Eu queria ter
rido mais, queria tanto ter feito mais coisas assim”.
Esses são os desejos daquele que está morrendo. É
sobre isso que pensam as pessoas que estão nos
seus momentos finais. Portanto vamos fazer isso
agora. Vamos enfrentar cada medo com a Verdade
da Palavra de Deus e vencê-los, porque Jesus já fez
isto por nós. Nele temos toda a condição para
vencermos qualquer coisa.
Por fim, se você orou e nada aconteceu, isto não
significa que não tenha fé, porque a fé não tem
relógio. Continue orando, não desista.
Lembre que fincamos a bandeira da nossa fé, no
momento em que falamos: “Sou curado!” Esse é o
ponto onde você foi curado. A fé não o deixa desistir,
não o deixa aceitar a derrota; a fé não o deixará
parar depois de cinco ou dez dias em que você tenha
iniciado a sua rotina diária de oração.
A fé diz: “Se eu faço tudo isso, se eu oro, se me
esforço; se confesso, então a cura irá acontecer,
porque a Palavra de Deus não é mentirosa, a Palavra
de Deus é a Verdade. Eu sou curado e a minha cura
irá manifestar-se. Mal posso esperar isso
acontecer...”. Depois que você coloca os seus pés no
caminho da fé, e obtém a primeira vitória, então verá

que outras áreas começarão a ser atingidas e muitas
vitórias serão concretizadas.
Você está lutando e tem toda essa garra na área
espiritual, portanto, verá como tudo irá mudar na
área física.
Que você permaneça corajoso para avançar dia após
dia, sabendo que em Jesus, Deus o fez mais que
vencedor! Receba a sua cura, é este o meu desejo.
Agora eu vou orar por você:
Pai, agradeço-lhe porque Jesus já morreu a nossa
morte, para nos conceder a vitória em todas as
áreas. O Senhor nunca amou ninguém mais do
que ama essa pessoa. O Senhor tem um plano e
um propósito para ela. Então, agradeço, pois o
Senhor a ama e a razão pela qual ela pode receber
a cura é que ela é sua filha; Jesus já pagou o preço
pela sua cura. Portanto fincamos a nossa bandeira
nesse ponto em que somos seus filhos; recebemos
agora a plena manifestação do nosso milagre, e
não vamos parar até que tudo seja consumado. Já
fincamos a bandeira no chão e já falamos que não
aceitamos nada mais do que a plena vitória. Neste
momento nós recebemos a plena manifestação.
Eu lhe agradeço, Deus, que o Senhor derramou a
Sua graça sobre esta pessoa, para que todos os
dias ela possa ficar firme e se esforçar. Cada dia
pode andar, não será derrotada e nem fracassada;

pois os Seus filhos são vitoriosos. Agradeço a Sua
Presença que encoraja e cura, e que está sobre ela,
em Nome de Jesus, amém”.

CAPITULO CINCO
Cura de Esclerose Múltipla
(Testemunho de Brenda Kaye)
Porque Deus nos deu o livre arbítrio, chega um dia
em que decidimos se vamos acreditar na Palavra ou
no mundo. Todos os dias, a cada segundo que
passa, temos que decidir entre a Palavra ou o
mundo. Esta é a questão!
Em 1978, eu estava com 26 anos e trabalhava como
enfermeira no Hospital Rural de Michigan, mais
precisamente no Pronto Socorro. Além desse
trabalho, eu também lecionava no curso Técnico de
Emergências Médicas e fazia parte do Comitê de
Emergências Médicas, o qual implantava
programas para paramédicos na região. No pouco
de tempo que sobrava, eu administrava grupos de
estudos no curso colegial, que pesquisavam sobre a
carreira médica. Nem preciso dizer que estava
sempre ocupada e que nunca tinha tempo para
Deus. Minha mãe me dizia que eu chegaria à
exaustão se continuasse levando aquela vida. Que
mulher sábia!
Eu cresci numa família maravilhosa, cuja fortaleza
era Deus; aceitei Jesus Cristo aos 12 anos;

estudava o Evangelho e freqüentava a Igreja até que
entrei na faculdade. Casei-me com John, o amor da
minha infância, que também era cristão; mas
deixei de passar tempo com Deus.

Para muitos, o não ter tempo para Deus é o curso
natural das coisas, afinal, no nosso caso, eu e meu
marido tínhamos muitas aulas, trabalhávamos em
dois empregos e acabava sobrando muito pouco
tempo para Deus; de vez em quando íamos ao culto
dos domingos e raramente líamos uma passagem
bíblica.
Depois que nos formamos na faculdade, as minhas
prioridades passaram a ser outras. Meu trabalho
exigia todo o meu tempo. Eu era uma pessoa muito
“oito ou oitenta” e Deus não tinha espaço na minha
vida; mergulhei de cabeça na minha profissão, o
meu casamento ficou abalado e acabei adoecendo.
No dia 26 de Abril de 1978, acordei como de
costume às cinco da manhã. Enquanto caminhava
até a cozinha, notei que estava arrastando a minha
perna esquerda e que também a minha mão
esquerda não estava correspondendo aos
movimentos naturais, pois não consegui pegar uma
moeda que estava na pia da cozinha. Dezoito horas
se passaram e percebi que havia perdido todos os
movimentos do lado esquerdo do corpo. Eu era
enfermeira, mas por algum motivo, estava relutante

e não queria buscar auxílio médico; fiquei em casa e
liguei para meu médico a fim de saber a opinião
dele. O médico confirmou o que eu suspeitava,
disse que meu caso era “muito sério” e queria
mandar uma ambulância, mas respondi: De jeito
nenhum! Sentei-me numa cadeira reclinável
naquela noite e disse para o meu marido que ele
poderia ir dormir enquanto eu ficaria na sala com
uma bolsa de água quente e que logo estaria boa.
Sabia, no meu coração, que estava muito distante
de Deus. Tive a certeza de que não estava pronta
para encontrar-me com Ele, portanto eu não queria
dormir, sabia que se pegasse no sono a paralisia
poderia afetar o meu sistema respiratório e não
acordaria mais. Às cinco da manhã do dia seguinte,
naquela cadeira reclinável, reconciliei-me com
Deus. Quanta paz eu senti! Que alegria foi aquela!?
Fiz as pazes com o Senhor. Dormi por 30 minutos,
levantei-me e fui para o hospital medicada (corri
perigo dirigindo naquele estado, eu sei). Quando
cheguei lá, ligaram para o John e pediram para que
ele me levasse para um hospital próximo a Detroit,
onde fui internada e fiquei aos cuidados de um
médico especialista em Esclerose Múltipla.
Muitos dias se passaram e muitos exames foram
feitos para que eles confirmassem o diagnóstico da
minha doença. Diferentemente de muitos pacientes
com esclerose múltipla que aguardam anos para

serem diagnosticados, meus sintomas foram
rapidamente detectados.
O médico me deu alta e pediu para que eu ficasse
em casa e repousasse, mas demorou para minha
ficha cair. Aquele médico especialista sabia que
meu estado iria deteriorar-se nos próximos dois
meses. Ele não acreditava que eu iria sobreviver,
pois a doença avançava rapidamente.
Como estava em casa repousando e impossibilitada
de sair da cama, mergulhei de cabeça no
evangelho. Passei a estudar as escrituras
diariamente, escutava uma rádio Cristã e louvores.
Deus restaurou o meu casamento e a base para
minha cura foi construída. Sentia muita esperança
e fé.
Eu não morri! Acredito que a confiança que a
minha família depositou em Deus e as orações de fé
me ajudaram. Durante os quatro anos seguintes,
após o diagnostico, o meu quadro clínico só ia
piorando. Eu e John decidimos que faríamos de
tudo para melhorar o meu estado de saúde.
Desenvolvemos uma dieta especial, tomava
suplementos, fazia exercícios (sempre que
possível), descansava e tentava não me estressar.
Porém não estava dando certo. Foi então que Deus
nos enviou um maravilhoso pastor aposentado
para falar conosco; ele nos deu um “upgrade” além

do programa “natureza” que estávamos seguindo,
ele nos fez entender o poder da cura de Deus.
Estamos no ano de 2014, e trinta e seis anos depois
do meu diagnóstico eu sou curada da esclerose
múltipla. A minha doença não está sob controle,
ela simplesmente DESAPARECEU e as
ressonâncias magnéticas comprovaram isso!
Demorou quinze anos para que os sintomas
desaparecessem por completo. Às vezes a cura é
instantânea, mas às vezes ela é um processo; leva
tempo. Posso dizer que vivo há quase 25 anos com a
saúde divina que Deus me deu. Minha cura deve-se
a uma fonte: O Evangelho de Cristo! A passagem
bíblica que se tornou minha rocha é Provérbios
4: 20-22, que diz que a Palavra de Deus “é vida
para os que a encontram e saúde para todo o seu
corpo”
Eu escutava diariamente o CD/fita cassete de
Kenneth Hagin antes de deitar-me para dormir.
Ainda faço isso desde 1984. O Evangelho me enche
de alegria. Deus usou muitos Ministérios para me
moldar. Seria impossível mencionar todos os
Ministérios que me ajudaram durante esta
caminhada de fé, mas citarei alguns: o Ministério de
Dave Roberson que me levou a ser batizada no
Espírito Santo e ensinou-me o poder da oração em
línguas; o Ministério de Alan Taylor, que ainda me

ensina sobre o amor incondicional de Deus por
mim, Sua bondade, provisão e cura; todos os
pastores que pregaram e pregam na Igreja a qual
frequento que nos alimentam com o evangelho há
muitos anos.
Em Romanos 4: 17 lemos: “Perante aquele no qual
creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos, e chama
as coisas que não são, como se já fossem”. Nossa fé
é fortalecida quando escutamos repetidamente a
Palavra de Deus. Creio que toda Escritura é
divinamente inspirada e proveitosa para ensinar,
repreender, corrigir e instituir em justiça. (II
Timóteo 3: 16)
Se eu fosse resumir o processo que me levou à cura,
diria que foi: o que eu penso, o que eu vejo e o que
eu digo.
O que eu penso? Eu penso no Evangelho.
·
Provérbios 23:7 “Porque como ele pensa
consigo mesmo, assim é”.
·
Filipenses 4:8: “Tudo o que for verdadeiro,
tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que
for amável, tudo o que for de boa fama, se houver
algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai.”
O que eu vejo? Eu vejo o Evangelho.
·
Isaías 53:4-5 “... Verdadeiramente ele tomou
sobre si todas as nossas enfermidades”.

·
Salmo 103: 1-5 “… Ele é o que perdoa todas
as tuas iniqüidades, que sara todas as tuas
enfermidades”.
O que eu digo? Eu declaro o Evangelho.
·
Romanos 4: 17 “Perante aquele no qual creu,
a saber, Deus, que vivifica os mortos, e chama as
coisas que não são, como se já fossem”.
·
Marcos 11: 22-24 “Tende fé em Deus; porque
em verdade vos digo que qualquer que disser a este
monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar
em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz,
tudo o que disser lhe será feito. Por isso, vos digo
que todas as coisas que pedirdes, orando, crede
receber, e tê-las-ei”.
Louvo a Deus todos os dias pela minha saúde!
Nunca deixo de dar valor a minha saúde, tento ser
uma boa filha de Deus e fazer as escolhas corretas
para minha vida. Contudo, o poder para uma
saúde Divina está em Jesus. Somente Jesus é
minha fonte de bem- estar.
Como posso encorajá-lo a viver uma vida plena?
Dando-lhe o seguinte conselho: Viva o
EVANGELHO!
“Eu vim para que tenham vida, e Vida em
abundância” (João 10: 10).
Brenda Kaye McCumons
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CAPITULO SEIS

Confissão de Fé



Instruções Para uma Confissão Vitoriosa:

O que você esta prestes a fazer irá mudar as suas
circunstâncias e a sua vida para sempre. Nunca é
um desperdício de tempo confessar a Palavra de
Deus em suas circunstâncias. O evangelista Smith
Wigglesworth disse uma vez: “Eu não consigo
entender Deus através dos sentimentos; não
consigo entender Jesus Cristo com as minhas
emoções. Eu somente entendo Deus com o que a
Palavra diz sobre Ele.” Deus é tudo o que a Palavra
diz que Ele é. Conheça o Senhor através da Sua
Palavra e não com as suas emoções!
Jesus já pagou o preço para a sua paz. Aos olhos de
Deus você já é livre de preocupações e medos. Não
estamos movendo Deus com as nossas confissões,
no entanto, estamos nos movendo para o caminho
da paz que Cristo já nos deu. Portanto confessamos
a Palavra de Deus para mudar aquilo em que

acreditamos e passarmos a reconhecer em nossos
corações que a verdade para as nossas
circunstâncias é o que a Palavra de Deus diz que é e
as outras coisas são mentiras.
Conforme você for falando as confissões a seguir,
não seja tímido, fale ousadamente. Seja firme e
permita que o seu lado exterior ouça o que o seu
lado interior está dizendo; deixe que as suas
emoções saibam quem está no comando, e tenha a
certeza de que o diabo ouvirá a Verdade da Palavra
de Deus saindo de sua boca.

Confissões de um cristão curado
Senhor a Sua Palavra diz: “Por isso, vos digo: tudo o
que pedirdes na oração, crede que já o recebestes,
e vos será concedido” (Marcos 11: 24).
“E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da
vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes
fé como um grão de mostarda, direis a este monte:
Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos
será impossível.” (Mateus 17:20)
“Eis ai vos dei autoridade para pisardes serpentes

e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e
nada absolutamente vos causará dano.” (Lucas
10:19)
“Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e
autoridade sobre todos os demônios, e para
efetuarem curas.” (Lucas 9:1)
Eu não tenho medo das doenças; isso não tem poder
sobre mim e minha família. Recuso-me a entregarme aos sentimentos do medo, porque sou
destemido em nome de Jesus.
Tomarei somente decisões firmadas na Palavra de
Deus e nunca com medo.
Pai, sou grato, pois o Senhor não é homem para
mentir, e tudo o que o Senhor diz é a absoluta
Verdade.
A Palavra de Deus é a Verdade, e todas as outras
coisas são mentiras, e tenho a mais bela confiança
em Sua Palavra.
O meu Pai Celestial me ama. Ele me ama mais do
que qualquer outra pessoa me amaria. Ele tem

pensamentos bons a meu respeito, pensamentos de
ternura e amor, pensamentos de misericórdia e
gentileza. Ele acredita em mim e no que Jesus já fez
por mim.
O meu Pai Celestial nunca irá deixar-me e nem me
abandonar. Eu não estou sozinho. Eu nunca estarei
sozinho.
Pai, te agradeço pois já providenciaste a minha
cura no momento em que houve o derramamento
do precioso Sangue de Jesus na cruz.
Confesso que o meu Pai Celestial já providenciou
legalmente e completamente a minha cura, portanto
eu nunca aceitarei a doença no meu corpo. É ilegal
que qualquer enfermidade, doença ou dor estejam
agindo em mim.
Confesso que sou perdoado de todos os meus
pecados do passado e que já perdoei todos aqueles
que me machucaram. Hoje eu vivo um novo dia, um
dia de vitória e sucesso em Nome do Senhor Jesus
Cristo.

Portanto hoje é um novo dia, um dia de derrota para
a doença e para o diabo.
Confesso que eu e minha família terminaremos a
nossa batalha na vitória e que ninguém fracassará.
Confesso que o diabo é um mentiroso e que a
Palavra de Deus é verdadeira.
Eu nunca pensarei na derrota, nunca falarei em
derrota, nunca irei aceitar a derrota, não sou
derrotado; derrotados foram a doença e o diabo,
não eu.
Eu sou filho de Deus e já fui redimido de todas as
doenças e enfermidades, eu tenho poder de fazer
com que a enfermidade saia do meu corpo, pois
Cristo conquistou esta autoridade para mim.
A doença é fraca eu sou forte; a doença é derrotada
eu sou vitorioso; pois Jesus já derrotou todas as
enfermidade na cruz e portanto sou mais do que
vitorioso.
Doença, eu estou falando com você, portanto você
não tem escolha, tem que me ouvir. Eu já ganhei
esse poder sobre você, e você fará o que eu disser.

Eu falo, não na minha própria justiça, mas na
justiça que Jesus me deu, e você irá obedecer o que
eu comandar. Doença, enfermidade e dor eu
comando, em nome de Jesus, SAIAM DO MEU
CORPO, agora mesmo! Doença, você não tem lugar
dentro de mim, pois sou filho de Deus.
Eu sou mais que vencedor por causa do que Jesus já
fez por mim. Ele é a minha força, Ele é a minha
vitória, e eu sou forte em Cristo. Eu não estou na
minha própria força, mas na Dele. Eu não estou na
minha vitória, e sim na Dele. Eu não sou apenas um
vencedor, mas sou mais que um vencedor.
A alegria do Senhor é a minha força. Eu sou forte no
Senhor. Eu sou vitorioso em Cristo. Eu sou filho de
Deus que está destinado a ganhar e não a falhar. Eu
sou feitura dele criado em Cristo Jesus. A minha
vida não é minha, mas eu pertenço ao meu Salvador
e Senhor. Eu sou uma nova criatura e todas as
coisas velhas já passaram. Eu sou chamado e
ungido pelo meu Senhor para fazer a Sua vontade na
Terra. Eu tenho um lugar no Corpo de Cristo.
Eu declaro que serei vitorioso, eu não tenho mais o
sentimento da desistência. Eu declaro em nome de
Jesus que eu tenho a força para vencer todos os
obstáculos agora. Eu declaro em nome de Jesus que
o diabo já foi derrotado em minha vida. Eu nunca,

nunca, mas nunca irei me entregar à depressão,
confusões e tristeza de novo. São mentiras do poço
do inferno que não aceito mais em minha vida.
Pai, eu levanto as minhas mãos, rendo-me ao
Senhor em adoração e agradeço-Lhe por tudo o que
já fez por mim. Eu aceito a Sua Graça que cura, que
encharca cada parte do meu ser, curando todo o
dano provocado pela doença e pela enfermidade.
Declaro que o Senhor Jesus é o único que me sara,
agradeço-Lhe pois sou curado em Teu Nome, um
Nome que é acima de qualquer outro nome.

Textos bíblicos para meditação:
·
Êxodo 23: 25-26
“E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará
o vosso pão e a vossa água; e eu tirarei do meio de
vós as enfermidades. Não haverá mulher que
aborte, nem estéril na tua terra; o número dos teus
dias cumprirei.”
·
Salmo 103: 1-5
“Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que
há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó
minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de
nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa
todas as tuas iniqüidades, que sara todas as tuas
enfermidades, que redime a tua vida da perdição;
que te coroa de benignidade e de misericórdia, que
farta a tua boca de bens, de sorte que a tua
mocidade se renova como a da águia.”
·
Salmo 107:20
“Enviou a sua palavra, e os sarou; e os livrou da
sua destruição.”
·
Salmo 147:3
“Sara os quebrantados de coração, e lhes ata as
suas feridas.”
·
Isaias 53:5
“Mas ele foi ferido por causa das nossas
transgressões, e moído por causa das nossas
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava
sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados.”

·
Malaquias 4:2
“Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá
o sol da justiça, e cura trará nas suas asas; e
saireis e saltareis como bezerros da estrebaria.”
·
Mateus 4: 23-24
“E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas
suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e
curando todas as enfermidades e moléstias
entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria,
e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos
de várias enfermidades e tormentos, os
endemoninhados, os lunáticos, e os paralíticos, e
ele os curava.”
·
Mateus 8: 16-17
“E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos
endemoninhados, e ele com a sua palavra
expulsou deles os espíritos, e curou todos os que
estavam enfermos; para que se cumprisse o que
fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou
sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas
doenças.”
·
Mateus 9: 20-22
“E eis que uma mulher que havia já doze anos
padecia de um fluxo de sangue, chegando por
detrás dele, tocou a orla de sua roupa; porque
dizia consigo: Se eu tão-somente tocar a sua
roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, e vendo-a,
disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E
imediatamente a mulher ficou sã.”
·
Mateus 9:35

“E percorria Jesus todas as cidades e aldeias,
ensinando nas sinagogas deles, e pregando o
evangelho do reino, e curando todas as
enfermidades e moléstias entre o povo.”
·
Mateus 10:1
“E, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes
poder sobre os espíritos imundos, para os
expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e
todo o mal.”
·
Atos 10:38
“Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o
Espírito Santo e com virtude; o qual andou fazendo
bem, e curando a todos os oprimidos do diabo,
porque Deus era com ele.”
·
Tiago 5:16
“Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai
uns pelos outros, para que sareis. A oração feita
por um justo pode muito em seus efeitos.”
·
1 Pedro 2:24
“Levando ele mesmo em seu corpo os nossos
pecados sobre o madeiro, para que, mortos para
os pecados, pudéssemos viver para a justiça; e
pelas suas feridas fostes sarados.”
·
1 Pedro 5:6-7
“Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus,
para que, na hora oportuna, ele vos exalte. Lançai
sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é
quem cuida de vós.”

Confissões de um cristão livre
Senhor, a Sua Palavra é escudo para mim e está
escrito nela que Jesus disse: “Por isso, vos digo:
tudo o que pedirdes na oração, crede que já o
recebestes, e vos será concedido”. (Marcos 11: 24)
Acredito, como sendo Seu filho, que não há nada
que seja impossível para mim. Eu tenho um Pai
Celestial que me ama e que se preocupa com todas
as minhas necessidades.
Pai, eu te agradeço por cuidar de todas as
necessidades que estou enfrentando em minha vida.
Sou grato pela Tua disponibilidade de cuidar de
tudo para mim. Sou muito abençoado por ter um
Pai que se importa com as necessidades que estou
passando. Sou abençoado, pois posso Te entregar
todas as minhas preocupações.
Obrigado, Pai, pois o Senhor tem a resposta de que
preciso para tudo o que estou enfrentando e não
preciso ter medo. O Senhor tem um caminho já
planejado e confio na Sua sabedoria mais do que na
minha, e creio que posso ver o Seu caminho que irá
levar-me para a liberdade com relação a todos os
meus débitos.
Eu mando que as minhas emoções se acalmem em

nome de Jesus. Eu não lhes obedeço, mas são elas
que me obedecem.
Eu estou em Tua Palavra hoje como minha fonte de
força e direção. “Confia no SENHOR de todo o teu
coração e não te apoies no teu próprio
entendimento. Reconhece o Senhor em todos os
teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas.”
(Provérbios 3:5-6)
Eu me recuso a aceitar qualquer pensamento ou
sentimento que sejam contra a Palavra de Deus. Eu
me recuso a ouvir as minhas emoções e no Nome do
Senhor Jesus eu tenho paz.
“Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a
vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz,
e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu
vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis,
quando me buscardes com todo o vosso coração. E
serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os
vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as
nações, e de todos os lugares para onde vos lancei,
diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de
onde vos transportei” (Jeremias 29: 11-14).
Pai, eu te agradeço porque a única resposta que
receberei de Ti é o Teu Amor. Eu sou grato, pois o
Senhor é por mim e não contra mim.

Obrigado, pois eu já sou livre de todo o meu passado
doloroso e de todos os meus erros do passado. Eu
não permito que o meu passado impeça o meu
futuro. Eu nunca vou permitir que o meu passado
estrague o meu futuro novamente.
Eu corajosamente declaro, em Nome do Senhor
Jesus, que sou completamente livre de todos os
meus pecados. Eu já sou livre, pela Cruz do
Calvário, e não tenho que ceder ao pecado nunca
mais. O pecado já não tem mais domínio sobre mim.
Eu sou filho de Deus, e o pecado já foi derrotado.
Eu não tenho que pecar ou me deixar dominar pelos
meus pontos fracos; Pai eu te agradeço que tenha me
perdoado de todos os meus erros do passado.
Eu tomo posse da minha mente e em Nome de Jesus
eu Te agradeço porque eu tenho a mente de Cristo.
Eu tenho controle sobre os meus pensamentos, e
declaro que a minha mente é forte em Deus e anda
no domínio da santidade.
“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro,
tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que
é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa
fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor,
nisso pensai. O que também aprendestes, e
recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei;
e o Deus de paz será convosco”. (Filipenses 4:8-9)

Pai, eu te agradeço, pois sou teu filho, e Tu já me
deste a Tua Santidade. Eu tenho a natureza pura e
santa do meu Pai Celestial. Eu sou feito em Cristo
para amar a pureza e a santidade. Eu sou livre da
minha vida passada e todos os pecados do meu
passado já foram pregados na cruz.
Eu decreto pela Palavra de Deus que tenho poder
sobre todos os demônios. Eu ordeno a todo espírito
de mentira e de pecado que saiam agora de mim, no
Nome de Jesus. Vocês não têm mais poder sobre
mim em Nome de Jesus!
Pai, eu te agradeço pois os Teus anjos cercam a mim
e a minha família, no Nome de Jesus. Eu permaneço
na Palavra de Deus, pois sou livre pelo Teu Amor.
Pai, eu te agradeço pois me aceitaste como teu filho,
e hoje sou capaz de caminhar no caminho da paz e
da santidade. Ajuda-me a separar-me de todas as
coisas profanas. Confesso que estou livre do mundo
e que sou completo em meu Pai.
Confesso que estou consagrado na minha mente,
corpo e espírito ao Senhor dos Exércitos. Que sou
em Cristo encontrado, preservado, completo e
inteiro, não tenho falta de nada.
Pai, eu te agradeço por ter recebido de Ti autoridade
sobre o pecado e sobre todo o poder do mal.

Textos bíblicos para meditar:
·
2 Coríntios 3: 17-18
“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito
do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com
rosto descoberto, refletindo como um espelho a
glória do Senhor, somos transformados de glória
em glória na mesma imagem, como pelo Espírito
do Senhor.”
·
João 8: 34-36
“Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade
vos digo que todo aquele que comete pecado é
servo do pecado. Ora o servo não fica para sempre
em casa; o Filho fica para sempre. Se, pois, o Filho
vos libertar, verdadeiramente sereis livres.”
·
Romanos 8: 26-27
“E da mesma maneira também o Espírito ajuda as
nossas fraquezas; porque não sabemos o que
havemos de pedir como convém, mas o mesmo
Espírito intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. E aquele que examina os corações
sabe qual é a intenção do Espírito; e é ele que
segundo Deus intercede pelos santos.”
·
Gálatas 5:1
“Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo
nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do
jugo da servidão.”

·
Romanos 6: 10-14
“Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu
para o pecado; mas, quanto a viver, vive para
Deus. Assim também vós considerai-vos
certamente mortos para o pecado, mas vivos para
Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine,
portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe
obedecerdes em suas concupiscências; nem
tampouco apresenteis os vossos membros ao
pecado por instrumentos de iniqüidade; mas
apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos,
e os vossos membros a Deus, como instrumentos
de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre
vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da
graça”.
·
Romanos 6: 20-23
“Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis
livres da justiça. E que fruto tínheis então das
coisas de que agora vos envergonhais? Porque o
fim delas é a morte. Mas agora, libertados do
pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso
fruto para santificação, e por fim a vida eterna.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom
gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus
nosso Senhor.”
·
Romanos 12:1-2
“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício

vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. E não sede conformados com este
mundo, mas sede transformados pela renovação
do vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de
Deus.”
·
Lucas 10:17-20
“E voltaram os setenta com alegria, dizendo:
Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos
sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio,
cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar
serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e
nada vos fará dano algum. Mas, não vos alegreis
porque se vos sujeitem os espíritos; alegrai-vos
antes por estarem os vossos nomes escritos nos
céus.”
·
1 João 4:4
“Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido;
porque maior é o que está em vós do que o que está
no mundo.”
·
1 João 5:4-5
“Porque todo o que é nascido de Deus vence o
mundo; e esta é a vitória que vence o mundo, a
nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele
que crê que Jesus é o Filho de Deus?”

·
João 10:10
“O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a
destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham
com abundância.”
·
Isaías 10:27
“E acontecerá, naquele dia, que a sua carga será
tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço; e o
jugo será despedaçado por causa da unção.”
·
1 João 3:8-9
“Quem comete o pecado é do diabo; porque o diabo
peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se
manifestou: para desfazer as obras do diabo.”
·
Jeremias 29:11-14
“Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a
vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz,
e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu
vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis,
quando me buscardes com todo o vosso coração. E
serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os
vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as
nações, e de todos os lugares para onde vos lancei,
diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de
onde vos transportei.”
·
Filipenses 4:8-9
“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro,

tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que
é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa
fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor,
nisso pensai. O que também aprendestes, e
recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei;
e o Deus de paz será convosco.”
·
Deuteronômio 28:1-14
“E será que, se ouvires a voz do SENHOR teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus
mandamentos que eu hoje te ordeno, o SENHOR
teu Deus te exaltará sobre todas as nações da
terra.E todas estas bênçãos virão sobre ti e te
alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu
Deus: Bendito serás na cidade, e bendito serás no
campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da
tua terra, e o fruto dos teus animais; e as crias das
tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e
a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e
bendito serás ao saíres. O Senhor entregará,
feridos diante de ti, os teus inimigos, que se
levantarem contra ti; por um caminho sairão
contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua
presença. O Senhor mandará que a bênção esteja
contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a
tua mão; e te abençoará na terra que te der o
Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si
como povo santo, como te tem jurado, quando
guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e
andares nos seus caminhos. E todos os povos da

terra verão que é invocado sobre ti o nome do
Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará
abundância de bens no fruto do teu ventre, e no
fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre
a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O
Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar
chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar
toda a obra das tuas mãos; e emprestarás a
muitas nações, porém tu não tomarás
emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não
por cauda; e só estarás em cima, e não debaixo, se
obedeceres aos mandamentos do Senhor teu
Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e
cumprir. E não te desviarás de todas as palavras
que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a
esquerda, andando após outros deuses, para os
servires.”
·
3 João 2-3
“O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade
eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as
coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a
tua alma.”
·
Salmo 34:10
“Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas
àqueles que buscam ao Senhor bem nenhum
faltará.”

·
Salmo 37:23-29
“Os passos de um homem bom são confirmados
pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda
que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o
sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou
velho; mas nunca vi desamparado o justo, nem a
sua semente a mendigar o pão. Compadece-se
sempre, e empresta, e a sua semente é
abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem; e terás
morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo
e não desampara os seus santos; eles são
preservados para sempre; mas a semente dos
ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a
terra e habitarão nela para sempre.”
·
Salmo 121:1-8
“Levantarei os meus olhos para os montes, de
onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do
Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar
o teu pé; aquele que te guarda não tosquenejará.
Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda
de Israel. O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a
tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de
dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de
todo o mal; guardará a tua alma. O Senhor
guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora
e para sempre.”

Rua: Liderico Meira dos Santos, 202, Centro
CEP: 45820-100 Eunápolis, Ba
Tel.: (73) 3261-7302
e-mail: grafseara@gmail.com

