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Feliz 2008, na Graça e na Paz de Nosso Senhor 
Jesus Cristo! 

 
P r e f ác i o  

F. F. Bosworth disse: 
Os cristãos, em sua maioria, alimentam o corpo com três refeições 

quentes por dia, e seu espírito, com um único lanche frio por semana, e 
depois se perguntam por que estão tão fracos na fé. 

Alimente a sua fé todos os dias! É da máxima importância para o 
seu caminhar com o Senhor. Escrevi estas porções de alimento da fé para 
ajudá-lo a ter certeza de que a sua fé está sendo alimentada todos os dias. 

Fale em voz alta as confissões que se encontram no rodapé de cada 
página. Feche os olhos e repita-as. Elas se fundamentam na Palavra de 
Deus. Quando você se ouvir fazendo essas confissões, elas ficarão 
arquivadas no seu espírito. Quando a Palavra de Deus penetrar 
profundamente em seu espírito, Ela controlará a sua vida. 



 
C o n t r a ca p a :  

VOCÊ TEM ALIMENTADO SUA FÉ COM A PALAVRA DE DEUS 
DIARIAMENTE? 

 
Filho meu, atenta para as minhas palavras; às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixeis apartar-se dos teus olhos; guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde, para o seu corpo. Provérbios 4.20-22 

 
A Palavra de Deus é alimento para o espírito faminto e revigora o 

cristão com a vida abundante de Deus! É por essa razão que Provérbios 
4.21 instrui-nos a guardar as palavras de Deus no nosso coração, dando-
Lhe, a cada dia, o primeiro lugar em nossa vida. 

Alimento da fé – devocionais ajudara você a matar sua fome por meio do divino Pão da vida. As meditações, dimensionadas como fatias, 
foram deliciosamente combinadas pelo próprio Kenneth E. Hagin, com 
inspirativos bocados de seus escritos que encherão diariamente de poder 
sua vida, à medida que você se banqueteia com a Palavra de Deus. 

Cada porção de poder para consumo diário inclui: 
- Bênçãos da Aliança 
- Dirigido pelo Espírito 
- Zoe – A vida de Deus 
- Dando graças apropriadamente 
- O pródigo 
- Coração X cérebro 
- Assumindo posição 
- Fruto dos lábios 
Comece hoje a alimentar sua fé com a nutritiva dieta espiritual de 

um dos mais amadurecidos líderes da Igreja! 



Or e l h a s :  

 
A salvação e a miraculosa presença do Espírito Santo de Deus são 

bênçãos inestimáveis prometidas na Palavra de Deus. No entanto, para 
receber essas maravilhosas promessas, os cristãos têm de consumir a 
Palavra de Deus como alimento para a vida. Por essa razão, Kenneth E. 
Hagin contribui com este substancial desjejum espiritual em forma de 
meditações matinais para a vida cristã vitoriosa. 

Todos os dias, o Alimento da fé nutrirá sua alma e fortalecerá seu 
espírito. Esta coleção de meditações, organizada conforme o calendário 
anual, está recheada das verdades que satisfazem a alma e das confissões 
plenas de fé para quem quer ser um cristão triunfante. 

Prepare-se, portanto, para ceias espirituais finíssimas, à medida que 
compartilha das riquíssimas bênçãos presentes nesta coleção ungida, 
preparada por um dos mais experientes líderes evangélicos! 

 
O ministério de Kenneth E. Hagin já dura mais de 60 anos, desde que Deus o curou milagrosamente de um defeito no coração e de uma 

doença incurável no sangue aos 17 anos. Atualmente, sua obra tem um 
alcance mundial. O ministério de programas de rádio, chamado Seminário 
Fé no Ar, é ouvido em todos os Estados Unidos e alcança mais de cem 
nações. Outro trabalhos evangelísticos incluem: A Palavra da Fé, uma 
revista mensal gratuita; cruzadas realizadas por todo o país; Escola Bíblica 
por Correspondência RHEMA; Centro de Treinamento Bíblico RHEMA; 
Associação Alumni RHEMA e Associação Ministerial RHEMA 
Internacional. Além disso, são realizados trabalhos em prisões. 

 
 



1 DE JANEIRO 

 
RESOLUÇÃO: CRESCEREI 

 
Milita a boa milícia da fé [...] 1 TIMÓTEO 6.12 

 
O único combate que o cristão é convocado a travar é o combate da 

fé. 
Se você está envolvido em qualquer outro tipo de luta, você está na 

briga errada! Não há necessidade de brigar com o diabo - Jesus já o derrotou! Não há necessidade de combater o pecado - Jesus é a cura para o 
pecado. Há, porém, um combate de fé (pois há inimigos e impedimentos 
que lutam contra a fé). 

O maior inimigo da fé é a falta de compreensão da Palavra. Na 
realidade, todos os impedimentos contra a fé estão centralizados na falta 
de conhecimento real da Palavra de Deus. 

Por outro lado, nossa fé crescerá automaticamente à medida que 
crescer nosso entendimento da Palavra de Deus (Rm 10.17). Se nossa fé 
não está crescendo, é porque nosso conhecimento da Palavra do Senhor 
não está crescendo. Não há crescimento nem progresso espiritual sem 
aumento da fé. 

A melhor resolução que pode tomar neste dia do ano novo é que, 
durante o ano que se inicia, você fará crescer o seu conhecimento da 
Palavra de Deus. Dedique-se, pois, ao estudo da Palavra! 
Automaticamente, a sua fé crescerá. Logo, você crescerá e progredirá 
espiritualmente. 

 
Confissão: "No ano que se inicia, minha fé crescerá. Minha resolução é que meu conhecimento da Palavra de Deus crescerá. Minha compreensão da Palavra de Deus crescerá. A fé, portanto, virá. A minha fé crescerá. Durante este ano, crescerei e progredirei espiritualmente!" 

 



2 DE JANEIRO 

 

A FÉ SEGUE A LUZ 
 A exposição das tuas palavras dá luz [...] SALMO 119.130 

 
Quando eu era adolescente, fiquei confinado à cama. Segundo a 

Medicina, eu morreria. Ora, durante toda a minha vida, tinha ouvido a 
pregação sobre o novo nascimento. Sabia qual era a vontade de Deus a 
respeito da salvação. Quando me aproximei do Senhor enquanto eu estava 
acamado, não tive dúvidas de que Ele me atenderia. Nesse aspecto, não 
me faltava entendimento. Logo, não hesitei nem tive incredulidade no 
tocante à salvação. Recebi a salvação e sabia que era salvo. 

No entanto, ainda estava confinado à cama! Certamente, faltava-me 
entendimento da Palavra de Deus com relação à cura divina, oração e fé. 
Acredito que o máximo que já ouvira da parte dos pregadores foi: "E só 
deixar nas mãos do Senhor. Ele sabe o melhor". (Sim, mas Deus, na Sua 
Palavra, ofereceu-nos condições para termos o melhor dEle!) 

Finalmente, depois de estudar muito a Bíblia, percebi exatamente 
quais passos precisava dar na oração e vi exatamente como liberar a 
minha fé. Se eu tivesse sabido tais coisas, poderia ter saído daquela cama muitos meses antes. Deus não tinha um "tempo determinado" para curar-
me. Não! Ele é o mesmo todos os dias! Não havia problema em Deus, nem 
em Sua disposição de curar-me; o problema estava em mim. Tão logo 
descobri o que a Palavra de Deus ensinava a respeito da cura, obedeci e 
obtive os resultados! Quando vem a luz, a fé está presente! 
 
Confissão: "Descobrirei o que a Palavra de Deus diz, agirei à altura e conseguirei resultados. Deixarei a Palavra de Deus revelar-Se ao meu espírito. Virá o esclarecimento, a luz, e a fé se seguirá". 

 



3 DE JANEIRO 

 

SAIBA QUE VOCÊ É NOVO 
 Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 2 CORÍNTIOS 5.17 

 
Este texto bíblico é um dos meus prediletos. Agarrei-me a ele 

quando ainda era adolescente confinado à cama. Quando saí curado da 
cama, falei para todos que via na minha frente: "Sou uma nova criatura!" 

Medite neste versículo hoje, pois, se não compreender a verdade do 
novo nascimento, sua fé será estorvada, e você será impedido de receber 
as bênçãos que Deus quer que você possua. 

Veja bem: a natureza espiritual do homem é uma natureza caída - 
uma natureza satânica. O homem obteve de Satanás a natureza satânica 
quando Adão pecou. Não há quem possa mudar a natureza humana, mas 
Deus pode! 

Quando você nasceu de novo, algo aconteceu em seu interior 
instantaneamente! A velha natureza satânica saiu, e a vida e natureza de 
Deus entraram em você! Deus o fez criatura "novinha em folha" - uma 
nova criatura. O homem interior - o verdadeiro eu, que é um homem 
espiritual - já se tornou um novo homem em Cristo. 

Não olhe para si sob o ponto de vista físico, exterior e natural. Olhe-
se do ponto de vista espiritual. Veja a si mesmo como nova criatura em 
Cristo. E assim que Deus o vê! 

 
Confissão: "Sou uma nova criatura. As coisas velhas dentro de mim já se foram. Todas as coisas se tornaram novas. Tenho uma vida nova, uma nova natureza e a vida de Deus!" 

 



4 DE JANEIRO 

 

DIGA QUE VOCÊ É NOVO 
 Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. GÁLATAS 2.20 

 
Fui curado em uma terça-feira. No sábado, fui a pé para a cidade e 

encontrei um amigo. Tínhamos sido muito amigos. No entanto, durante os 
16 meses do meu confinamento à cama, ele me visitara uma só vez. 

Ele era a mesma velha criatura, mas eu me tornara uma nova criatura. Ele ria a respeito das coisas que fazíamos antes. Indicou um 
prédio mais adiante na rua, dizendo: "Você se lembra da noite em que..." e 
começou a falar a respeito da ocasião em que eu forçara a fechadura da 
porta para alguns meninos entrarem e apanharem doces. Fiquei sentado 
com olhar de esfinge, como se não soubesse daquilo (lembrava-me sim, 
mas queria aproveitar a oportunidade para dar-lhe um testemunho). 

"O que há com você? Você se faz de esquecido; você era o chefe da 
turma", disse ele finalmente. 

"Canhotinho, o rapaz que estava com você naquela noite já morreu". 
"Você não morreu! Sei que quase morreu, mas não está morto! E 

você mesmo quem está sentado aí!" 
"Oh", respondi, "você está vendo apenas a casa onde moro: meu 

corpo! O homem interior, que deu licença para que o corpo arrombasse 
aquela fechadura, já se foi. Esse homem agora é uma nova criatura em 
Cristo Jesus". 

 
Confissão: "Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Apego-me com firmeza à confissão de que sou nova criatura". 

 



5 DE JANEIRO 

 

HOMEM "NOVINHO EM FOLHA" 
 Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo. 1 PEDRO 2.2 

 
Quando o pecador vai a Jesus, seus pecados são remidos, apagados. 

Entretanto, não somente seus pecados são apagados, mas também tudo o 
que ele era espiritualmente aos olhos de Deus está anulado. Seus pecados 
cessam de existir. Ele se torna um novo homem em Cristo Jesus. Deus não 
vê, na vida daquela pessoa, o que havia antes do momento em que ela 
nasceu de novo! 

No texto de hoje, Pedro está escrevendo aos cristãos nascidos de 
novo, que se tornaram homens novos em Cristo. A Bíblia, pois, ensina 
uma semelhança entre o crescimento físico e o espiritual. No mundo 
natural, nascemos e, então, crescemos. Da mesma forma, ninguém nasce já 
como um cristão plenamente crescido. Os cristãos nascem como bebês 
espirituais e depois crescem. Quem olha para um recém-nascido na 
dimensão natural, deitado no colo da mãe, vê a inocência como sua 
característica mais destacada. As pessoas costumam dizer: "Coisinha fofa e 
inocente!" Não há quem pense que aquele bebê tem um passado! Você vê, 
pois, o que Deus está dizendo aqui por intermédio de Pedro? Deus afirma 
àqueles que nasceram de novo e agora são bebês em Cristo: "Como 
criancinhas recém-nascidas..." Em outras palavras: "Você se tornou nova 
criatura: um recém-nascido! Seu passado já se foi! Não tenho mais coisa 
alguma contra você!" 

 
Confissão: "Sou uma criatura 'novinha em folha'. Sou um homem totalmente novo. Foi apagado tudo o que eu era antes de nascer na família de Deus. Sou filho de Deus, bebê dEle, totalmente dEle". 

 



6 DE JANEIRO 

 

JAMAIS ME LEMBRAREI 
 Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta: E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniqüidades. HEBREUS 10.16,17 

 
Quando Deus olha para você, Ele não Se lembra de que você tem 

algum passado. Por que você deseja lembrar-se do seu passado? Pode ser 
um impedimento à sua fé. 

Nas minhas conversas com as pessoas, muitas me dizem: "Irmão 
Hagin, antes de eu ser salvo, vivia de forma terrível". Em seguida, contam 
que não acreditam que o Senhor fará algo em favor delas, bem como curá-
las ou atender suas orações, porque viveram de modo tão pecaminoso 
antes de serem salvas. Falta-lhes totalmente a compreensão do novo nasci-
mento e da nova criatura que se tornaram. 

Quando o pecador vai a Cristo, recebe a remissão dos pecados, o que significa que os pecados são apagados. 
Depois que uma pessoa se torna cristã, pode receber o perdão dos pecados que cometeu: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 

nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça (1 Jo 1.9). Quanto 
tempo você acha que Deus leva para perdoar-nos? Dez minutos? Dez anos? 
Não, Deus nos perdoa instantaneamente! De acordo com o texto bíblico, 
Ele nos purifica assim que chegamos a Ele. 
 
Confissão: "Meu Pai não Se lembra dos meus pecados e iniqüidades. Nem eu me lembro deles. Fico na presença de Deus como se eu nunca tivesse pecado". 

 



7 DE JANEIRO 

 

HOMEM INTERIOR X 
HOMEM EXTERIOR 

 Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 CORÍNTIOS 9.27 
 
Como cristão, aprenda a deixar o novo homem interior dominar o 

exterior. O homem exterior não é um homem novo. O corpo ainda não 
nasceu de novo. O corpo continuará querendo fazer o que sempre fazia: 
errar. O corpo de Paulo queria! O grande apóstolo não teria necessidade 
de subjugar o seu corpo se este não estivesse querendo pecar. Não fique 
surpreendido, portanto, quando seu corpo desejar fazer coisas erradas. 

No mundo, temos de lidar com a carne; e o diabo opera por meio 
dela. Pelo fato de haver provações e tentações, o diabo diz aos cristãos: 
"Você não está salvo! Se estivesse salvo, não desejaria fazer assim!" 
Satanás insinua que é você quem quer cometer o pecado, quando, na 
realidade, você — o homem interior, o novo homem — não deseja pecar. 

Você precisa deixar um mau hábito? Vencer uma antiga tentação? 
Andar na vitória sobre a carne? Faça como Paulo e diga o que ele dizia: 
"Não deixo meu corpo reinar sobre mim". Quem é esse eu? Refere-se ao 
homem interior. Paulo disse: "Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão..." A quem? Ao homem interior! 

 
Confissão: Reduzo-me à sujeição. Não o deixo dominar-me. Eu reduzo meu corpo à sujeição ao homem interior". 

 



8 DE JANEIRO 

 

MEROS HOMENS? NÃO! 
 E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens? 1CORÍNTIOS 3.1,3 

 
No caso da maioria dos cristãos (sinto dizê-lo), o homem interior 

não governa o homem exterior. Pelo contrário, o corpo domina o homem 
interior, e é isso que produz cristãos carnais. Uma versão desse texto diz: 
governados pela carne em vez de carnais. E, realmente, os cristãos carnais 
são governados pelo corpo. 

Sois carnais e andais segundo o homem, disse Paulo aos coríntios. Em 
outras palavras, viviam como pessoas que não tinham nascido de novo. O 
versículo três aparece da seguinte forma na Nova Versão Internacional: 
"Vocês ainda são mundanos. Porque visto que há ciúmes e discussões 
entre vocês, vocês não são mundanos? Não estão agindo como meros homens (não-transformados)?" 

Não faça assim! Recuse-se a viver como mero homem não-
transformado! Viva como nova criatura. Determine que o novo homem 
em Cristo dominará seu ser. 

 
Confissão: "Recuso-me a viver como mero homem, mundano. Fui trans-formado. Sou nova criatura em Cristo. Crescerei no Senhor. Crescerei espiritualmente. Eu - o homem interior - dominarei o meu ser. Viverei como um homem espiritual. Irei comportar-me segundo o padrão da Palavra de Deus. Andarei no amor e na fé!" 

 



9 DE JANEIRO 

 

O CULTO ESPIRITUAL 
 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. ROMANOS 12.1 

 
Você precisa fazer algo com o seu corpo, senão nada poderá ser feito. 

Você, o homem interior, tornou-se um novo homem em Cristo e recebeu a 
vida eterna. Quando a vida eterna — a vida e a natureza de Deus — é 
transmitida ao seu espírito, ela o transforma. 

Você não terá problemas com o homem interior, mas com a carne. 
As pessoas dizem: "É preciso morrer para o velho eu". Nada disso! O 
velho eu morreu, e você tem um novo eu no lugar do velho. Você precisa 
morrer mesmo é para a carne. 

A carne é o velho eu? Não. Pelo contrário, sua carne é o homem 
exterior: o corpo. E a mesma carne de antes de você ser salvo! 

Seu corpo é a sua casa, e você — e não Deus — é o zelador da casa. Você lida com o seu corpo e deve apresentá-lo ao Senhor como sacrifício 
vivo, santo, agradável a Deus. Outra tradução termina esse versículo, 
dizendo: Que é vosso culto espiritual. 

 
Confissão: "Agora sou nova criatura em Cristo. Mantenho firme essa confissão. E o novo homem no meu interior está sendo manifestado no exterior e através da carne. Domino o meu corpo. Apresento-o a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, como o meu culto espiritual". 

 



10 DE JANEIRO 

 

EM CRISTO 
 Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. EFÉSIOS 1.3 

 
Desde o dia em que você nasceu até partir para a eternidade, Deus já 

lhe proporcionou todas as coisas em Cristo Jesus. Ele já o abençoou com o 
que você poderá necessitar. Na mente de Deus, as bênçãos já lhe 
pertencem! 

As pessoas freqüentemente me perguntam como estudar a Bíblia. 
Embora eu tenha muitas sugestões, segue aquela que apresento em todos 
os lugares para onde vou. Como cristão, siga o seguinte método ao passar 
pelo Novo Testamento: leia primeiramente as Epístolas. (Encorajo-o a 
passar a maior parte do seu tempo nas Epístolas, porque são as cartas 
escritas a você, cristão. Estude o Antigo Testamento também, mas não 
fique a maior parte do seu tempo lendo-o. Dedique-se ao Novo 
Testamento. Por quê? Porque não estamos vivendo segundo a Antiga 
Aliança; vivemos na Nova Aliança). Nas Epístolas, que foram escritas à 
Igreja, procure e sublinhe todas as expressões como em Cristo, por Cristo, 
em quem, nEle etc. Anote-as e medite sobre elas. Comece a confessá-las 
com a sua boca. Do ponto de vista divino, tudo o que você tem em Cristo, 
ou é em Cristo, já é uma realidade. Deus já realizou tudo em Cristo. 
Mesmo assim, você precisa crer nisso e confessá-lo antes de ser realidade 
para você. 

 
Confissão: "Eu sou uma nova criatura em Cristo. Deus Pai já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo". 

 



11 DE JANEIRO 

 

CORAÇÃO E BOCA 
 Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. ROMANOS 10.10 

 
É sempre com o coração que o homem crê e, com a boca, confessa. 

Quando você crê em alguma coisa com seu coração e a confessa com sua 
boca, ela se torna real. As confissões da fé criam realidades! 

Por exemplo, Hebreus 9.12 declara: Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma 
eterna redenção. Jesus nunca mais terá de fazer isso, pois já o fez uma vez. 
Romanos 10.10 nos informa como obtemos a realidade da salvação: 
crendo com o coração - com o homem interior - e confessando com a boca. 

Quando você lê em textos bíblicos as seguintes expressões: em 
Cristo, nEle, em quem, talvez não pareça que você realmente possui 
aquilo que os textos afirmam. Mas se começar a confessar (porque você 
realmente crê de coração na Palavra de Deus): "Isso é meu. E isso quem 
sou. É isso que possuo", então, tudo se tornará real para você. Já é real na 
dimensão espiritual, no entanto, você almeja que se torne realidade na 
dimensão física. 

 
Confissão: "Com meu coração, creio na Palavra de Deus. Com minha boca faço confissão das Suas promessas e provisões. Minhas confissões pela fé criam a realidade das promessas e provisões na minha vida. Eu sou quem Deus diz que sou. Agora, possuo aquilo que Deus declara ser meu. Agora!" 

 



12 DE JANEIRO 

 

FOMOS CURADOS! 
 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 2.24 

 
Há vários anos, uma mulher foi carregada ao culto. Havia quatro 

anos que não andava, e os médicos diziam que ela não andaria de novo. 
Sentei-me ao seu lado, e coloquei minha Bíblia aberta no colo dela. 

"Irmã, leia aquele versículo em voz alta", falei. 
Ela leu 1 Pedro 2.24 em voz alta. Quando ela chegou ao fim: Por suas 

chagas fostes sarados, perguntei-lhe: "Fostes está no tempo passado, 
presente ou futuro?" 

Jamais me esquecerei da reação dela. "Fostes está no passado!", ela 
exclamou. "E se fomos sarados, então, eu fui!" Aceitou a Palavra de Deus 
com o entusiasmo e a simplicidade de uma criança, da maneira que todos 
nós devemos aceitá-La. 

É assim que Deus registra na Sua Palavra. Ele não promete que nos 
curará, porque Ele já nos providenciou a cura há dois mil anos! A cura é 
algo que já temos em Cristo. 

O rosto dessa mulher iluminou-se, e ela levantou as mãos, dizendo: 
"Louvado seja Deus! Senhor, estou tão contente porque estou curada! 
Senhor, estou feliz porque voltei a andar! (E ainda não dera um passo 
sequer). Estou tão feliz por não estar dependente. Alegro-me por poder 
cuidar de mim..." 

"Levante-se e ande!", falei. Com um pulo, a mulher se colocou de pé! 
 

Confissão: "Por Suas chagas fomos sarados. Se fomos, logo estou curado. A cura é minha. Possuo-a agora!" 
 



13 DE JANEIRO 

 

REDIMIDO DA MALDIÇÃO 
 [...] virão todas estas maldições e te alcançarão [...] Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei [...] Também o SENHOR fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga, que não está escrita no livro desta lei [...] DEUTERONÔMIO 28.15,58,61 
 
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. GÁLATAS 3.13 

 
A Bíblia declara que toda doença e enfermidade se constituem 

maldições da Lei. No capítulo 28 de Deuteronômio, são 
mencionadas especificamente onze doenças como maldições da Lei; 
depois, o versículo 61 inclui todas as doenças e enfermidades como 
maldições da Lei. 

Mas Cristo nos resgatou da maldição da Lei! Cristo não nos 
redimirá, pois já nos redimiu. 

Pedro, relembrando o sacrifício no Calvário, disse: Pelas suas 
feridas fostes sarados. Não serão, mas já fostes! 

Deus lembra que Ele colocou sobre Jesus não somente 
nossos pecados e iniqüidades, mas também as nossas doenças e 
enfermidades (Is 53.4,5). Jesus nos faz lembrar que Ele suportou, 
em nosso lugar, nossas doenças e enfermidades (Mt 8.17). Por isso, 
o Espírito Santo inspirou Pedro a escrever: Pelas suas feridas fostes sarados. 

 

Confissão: "De conformidade com Deuteronômio 28, todas as doenças e enfermidades são maldições da Lei. Mas, de conformidade com Gálatas 3.13, Cristo me resgatou da maldição da Lei; logo, estou redimido da enfermidade!" 
 



14 DE JANEIRO 

 

RECONCILIADO 
 Deus estava [pessoalmente presente] em Cristo, reconciliando consigo o mundo e restaurando-o a Seu favor, não imputando aos homens as suas transgressões, nem contando-as contra eles [mas cancelando-as]; e nos confiou a palavra da reconciliação [da restauração]. 2 CORÍNTIOS 5.19 (AB) 

 
"Irmão Hagin", perguntou certa mulher, "por que não fico curada? 

Sei que Deus prometeu que me curaria". 
Compreendi o problema dela e procurei ajudá-la. "Não, senhora, 

Deus não prometeu que a curará, assim como não prometeu que salvará 
os perdidos. Em lugar algum da Palavra de Deus, está escrito: 'Deus 
prometeu salvá-lo'. Não, a Palavra de Deus declara que Deus já fez algo a 
respeito da sua salvação. Deus colocou seus pecados e suas iniqüidades 
sobre Jesus". 

Deus já nos reconciliou com Ele por meio de Cristo. Ele nos deu o 
ministério da reconciliação. Devemos contar às pessoas que o Senhor 
estava presente em Jesus Cristo, reconciliando o mundo para ter 
comunhão com Ele. Deus não está imputando aos homens os seus 
pecados, os quais já não são considerados. 

"Ora", disse alguém, "todos seremos salvos, não é verdade?" Não, as 
pessoas precisam aceitar a reconciliação que Deus oferece. Devemos 
nascer de novo, porque somos, pela própria natureza, filhos do diabo! 

 
Confissão: "Estou reconciliado com Deus por meio de Cristo. Estou restaurado a favor de Deus. Ele tem-me proporcionado o ministério da reconciliação". 

 



15 DE JANEIRO 

 

ARMA PODEROSA 
 Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. 2 CORÍNTIOS 10.4 

 
Apesar de termos sido feitos novas criaturas - criados por Deus em 

Cristo Jesus - tirados da autoridade de Satanás -vivemos em um mundo 
governado por Satanás. 

A Bíblia chama Satanás de o deus deste século (2 Co 4.4). Satanás 
também é chamado o príncipe das potestades do ar (Ef 2.2). Cristo 
chamou Satanás de o príncipe deste mundo (Jo 12.31; 14.30; 16.11). 

Segundo a Palavra de Deus, o próprio ar está repleto de forças hostis 
que procuram destruir nossa comunhão com o Pai e privar-nos da nossa 
utilidade no serviço do Mestre. 

No entanto, nosso Deus, na Sua grande provisão e plano redentor, 
deu-nos uma arma para usar contra Satanás. A arma nos é dada não 
somente para nosso proveito, mas também para o benefício das pessoas ao 
nosso redor que são dominadas por Satanás. A arma é o Nome de Jesus! 

 
Confissão: "As armas da minha luta já não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu destruirei, com o poderoso Nome de Jesus, as fortalezas que as forças de Satanás construíram. Satanás não é páreo para este Nome. Este Nome é uma arma poderosa que me é dada para enfrentar as forças do inimigo". 

 



16 DE JANEIRO 

 

POR HERANÇA 
 Havendo Deus, antigamente, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se a destra da Majestade, nas alturas; feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. HEBREUS 1.1-4 

 
Não podemos medir a vastidão do poder e autoridade no Nome de 

Jesus sem dar-nos conta de que Ele herdou esse Nome do Deus Criador. 
Jesus é o Resplendor da glória de Deus. 
Jesus é a Expressão exata da Pessoa de Deus - o próprio fulgor de 

Deus Pai. 
Jesus é o Herdeiro de todas as coisas. Ele herdou o Seu Nome. A 

grandeza desse Nome foi herdada do Seu Pai. Portanto, o poder do Seu 
Nome pode ser medido somente pelo poder de Deus. 

Todo crente herdou o direito legal de utilizar o Nome de Jesus! 
 

Confissão: "Sei que o Nome de Jesus tem o poder e a autoridade do Criador! Sei que o poder do Nome de Jesus somente pode ser medido pelo poder de Deus. Sei que tenho o direito legal de usar esse Nome!" 
 



17 DE JANEIRO 

 

POR CONQUISTA 
 E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. COLOSSENSES 2.15 

 
Trata-se de um retrato de Cristo lutando contra as hostes das trevas! 
Uma nota de rodapé na minha Bíblia diz: Ele despiu de Si mesmo os 

principados e as potestades. Fica evidente que, quando as hostes dos 
demônios tinham Jesus ao seu alcance, pretendiam dominá-Lo e mantê-Lo 
no cativeiro. Quando, porém, saiu do trono de Deus a proclamação de que 
Jesus satisfizera as exigências da Justiça - que o problema do pecado fora 
solucionado, e a redenção já era uma realidade - Jesus repeliu as hostes 
dos demônios e enfrentou Satanás em um horrível combate. 

Acredito que Hebreus 2.14 (RNT) deixa a questão ainda mais clara: Afim de que, por Sua morte, Ele paralisasse aquele que tinha o domínio da morte, isto é: o Adversário. Jesus paralisou Satanás e o reduziu a nada! 
Há autoridade no Nome de Jesus, porque Ele obteve pela conquista 

a autoridade que há no Seu Nome! 
 
Confissão: "Jesus Cristo despojou os principados e as potestades. Ele os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus paralisou Satanás e todas as suas legiões, por isso, há autoridade no Nome de Jesus. Eu tenho o direito legal de usar esse Nome triunfante contra as forças do inimigo!" 

 



18 DE JANEIRO 

 

GRANDEZA DA RESSURREIÇÃO 
 Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu Filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por Pai, e ele me será por Filho? HEBREUS 1.4,5 
 
Como também está escrito no Salmo segundo: Meu filho és tu; hoje te gerei. ATOS 13.33 

 
Quando Jesus herdou Seu Nome? Quando foi outorgado a Ele? 
Foi outorgado quando Jesus foi vivificado da morte espiritual - ao 

ressuscitar dentre os mortos. 
Foi na ocasião da ressurreição de Jesus que Deus disse: Tu és meu 

Filho, eu hoje te gerei. Após a Sua ressurreição, Jesus revelou que toda a 
autoridade Lhe fora concedida no céu e na terra. 

Cada declaração em relação ao fato de que o Nome de Jesus foi 
herdado, ou outorgado a Ele, demonstra que Jesus recebeu a grandeza do 
Seu Nome, a plenitude dele, depois da Sua ressurreição dentre os mortos. 

 
Confissão: "Jesus é Senhor. Ele ressuscitou dentre os mortos. O poder e a autoridade demonstrados na ressurreição permanecem no Nome que Ele nos tem dado". 

 



19 DE JANEIRO 

 

DADO POR DEUS 
 Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai. FILIPENSES 2.9-
11 

 
Isso foi feito quando Cristo subiu às alturas, e Deus O assentou à Sua destra, muito acima de todo principado, potestade, soberania e domínio. Outra tradução de Filipenses 2.10 diz: Para que ao nome de Jesus se 

dobre todo joelho, de seres no céu, seres na terra e seres debaixo da terra (O texto 
refere-se a anjos, homens e demônios, respectivamente). 

Por que este Nome foi outorgado a Jesus? Por que este Nome foi 
revestido de tanta autoridade e domínio? Foi feito assim visando o 
benefício de Jesus? Não. Durante quase dois mil anos que se seguiram 
depois da ressurreição de Jesus, da Sua ascensão e de quando Se assentou 
à direita do Pai, o próprio Jesus não usou esse Nome nenhuma vez. Na 
realidade, as Escrituras não oferecem o mínimo indício de que Jesus 
chegou a fazer um único uso deste Nome! Jesus não precisa usá-lo; Ele 
domina a criação pela Sua Palavra. Por outro lado, as Escrituras revelam 
que o Nome de Jesus foi dado para ser usado pela Igreja, o Corpo de 
Cristo! 
 
Confissão: "Como cristão e membro do Corpo de Cristo, tenho o direito de usar o Nome de Jesus - o Nome que está acima de todo nome!" 

 



20 DE JANEIRO 

 

PARA SEU CORPO, A IGREJA 
 E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o a sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. EFÉSIOS 1.19-23 

 
Todo texto em que a Bíblia menciona o Nome de Jesus também se 

refere ao Seu Corpo, à Igreja, porque o Nome foi dado a Jesus a fim de que 
a Igreja pudesse usá-Lo. 

Aqueles que precisam utilizar Seu Nome são os que se tornaram co-
herdeiros com Jesus Cristo e mantêm contato com homens e mulheres que 
precisam ser libertos de Satanás. 

Tudo o que Jesus é por direito de herança está no Seu Nome! Tudo 
quanto Jesus tem realizado pela Sua vitória está no Seu Nome! Esse Nome 
pertence ao Corpo de Cristo: pertence a você e a mim! Deus tem feito esse 
investimento em favor da Igreja. A Igreja tem o direito de fazer "retiradas" desse depósito para cada uma das suas necessidades! Este Nome contém 
em si a plenitude da Deidade. 

 
Confissão: "Temos o direito de usar o Nome de Jesus contra o inimigo. Temos o direito de usar o Nome na oração. Temos o direito de usar esse Nome no louvor e na adoração". 

 



21 DE JANEIRO 

 

TODAS AS COISAS 
 [...] porque tudo é vosso. E vós, de Cristo, e Cristo, de Deus. 1 
CORÍNTIOS 3.21,23 

 
A maioria das pessoas pensaria que os coríntios não receberiam 

coisa alguma de Deus por serem tão carnais. Paulo começou esse capítulo dizendo-lhes que eram carnais, mas acrescentou: Tudo é vosso. 
Quando você nasceu na família de Deus, passou a ter o direito e o 

privilegio de usar o Nome de Jesus. Tudo o que Jesus comprou e pagou se 
tornou automaticamente seu. No entanto, depende de você fazer uso 
daquilo que lhe pertence. 

Considere a história do filho pródigo. Se o pródigo tipifica o 
pecador ou desviado, e o pai tipifica Deus; logo, o irmão mais velho 
tipifica o cristão que não se desgarrou. Quando o irmão mais velho 
voltava do campo, ouviu a música e as danças. Um criado lhe explicou: 
"Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado". O irmão mais 
velho ficou zangado e não quis entrar e participar da festa. O pai saiu e 
procurou conciliá-lo. O filho mais velho respondeu: "Não, não vou entrar. 
Servi-o fielmente durante todos esses anos. Nunca fui embora. Não sumi 
para gastar o seu dinheiro - e o senhor nunca fez festa para mim". "Filho", disse o pai, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas (Lc 15.31). 

Deus possui aquilo de que você necessita? Nesse caso, já lhe 
pertence. Mas você precisará aceitá-Lo. 
 
Confissão: "Todas as coisas são minhas. Eu sou de Cristo, e Cristo é de Deus. O Nome de Jesus me pertence. Posso usá-Lo. Vou usá-Lo. Tudo o que é do Pai é meu!" 

 



22 DE JANEIRO 

 

EM ORAÇÃO 
 E, naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vo-lo há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome; pedi e receber eis, para que a vossa alegria se cumpra. JOÃO 16.23,24 

 
Segundo a Aliança, essa promessa em relação à oração talvez seja a 

declaração mais assombrosa já pronunciada pelo Homem da Galiléia. 
O que Jesus quis dizer com a expressão naquele dia? Olhando para 

o futuro, Jesus dizia, com efeito: "Irei embora para o Calvário. Morrerei. 
No entanto, serei ressuscitado dentre os mortos, subirei até as Alturas e 
assentar-me-ei à destra do Pai. Virão dias novos. Uma Nova Aliança ou 
um Novo Testamento passará a existir, e, naquele dia, nada me 
perguntareis". O dia em que vivemos é aquele dia novo a que Ele se 
referia! 

Até agora nada pedistes em meu nome. Os discípulos não oravam em Nome de Jesus enquanto Ele estava na Terra, porque não teria 
funcionado. Não era necessário, pois, enquanto Jesus estava com eles, Ele 
supria todas as suas necessidades. Entretanto, chegaria o dia em que Jesus 
partiria, então, precisariam do Nome dEle. O Nome de Jesus substituiu a 
Pessoa de Jesus na operação dos milagres, na libertação da autoridade de 
Satanás e no envolvimento de Deus na situação! 

 
Confissão: "Sou um cristão da Nova Aliança. Oro ao meu Pai em Nome de Jesus. Peço em Nome de Jesus, recebo-O, e minha alegria é completa!" 

 



23 DE JANEIRO 

 

REIVINDICAM 
 Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. JOÃO 14.12-14 

 
Os versículos no texto de hoje não têm absolutamente nada a ver 

com a oração. Na meditação devocional do dia 21 de janeiro, vimos que 
Jesus ordenou que usássemos o Seu Nome na oração ao Pai. Hoje, 
veremos um uso diferente do Nome de Jesus e constataremos que a 
palavra grega traduzida por pedir significa reivindicar, exigir. 

Um exemplo desse uso do Nome foi observado no templo diante da 
porta chamada Formosa. Pedro disse a um coxo que estava sentado à porta: Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda (At 3.6). 

Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Assimile esse conceito. 
Note que não oraram. Quando usamos o Nome de Jesus, é como se o 
próprio Jesus estivesse presente. A totalidade do poder e da autoridade 
investida em Jesus está no Seu Nome! 

Você não está exigindo coisa alguma do Pai (afinal de contas, não foi 
Deus que amarrara aquele coxo; o diabo o mantinha amarrado). Você está 
exigindo do diabo que ele saia! 

 
Confissão: "O Nome de Jesus me pertence. Tudo o que eu reivindicar, em Nome de Jesus, Deus fará!" 

 



24 DE JANEIRO 

 

DELEGADO 
 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, expulsarão demônios; falarão novas línguas; pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. MARCOS 16.15,17,18 

 
Jesus delegou o poder e a autoridade do Seu Nome àqueles que 

crêem. Alguns têm relegado a autoridade espiritual aos pregadores 
poderosamente usados por Deus. No entanto, esse texto das Escrituras 
não se refere apenas aos evangelistas, pastores e a outras pessoas que 
estão no ministério; refere-se à totalidade do Corpo de Cristo ,- àqueles 
que crêem. 

Existe autoridade investida no Nome de Jesus. Há autoridade 
investida na Igreja do Senhor Jesus Cristo na Terra. Alguns, entre nós, têm 
um pequeno toque daquela autoridade de vez em quando, mas não há 
quem tenha conseguido permanecer nela conforme Deus deseja. 

Mesmo assim, estou plenamente convicto de que, nestes últimos 
dias, imediatamente antes da Vinda de Jesus, surgirá um grupo de cristãos 
que aprenderá a fazer uso de tudo quanto lhes pertence neste Nome - no 
Nome que está acima de todos os nomes: o de Jesus! 

 
Confissão: "Eu sou um daqueles que crêem. Estes sinais me seguirão. Aprenderei e saberei aproveitar aquilo que me pertence: o Nome que está acima de todos os nomes". 

 



25 DE JANEIRO 

 

CONHECIMENTO 
 Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então, entenderás o temor do SENHOR e acharás o conhecimento de Deus. Porque o SENHOR dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. PROVÉRBIOS 2.1,5,6 

 
A fé verdadeira vem por meio do entendimento da Palavra de Deus. 

Obter fé não exige esforço do intelecto nem da vontade do homem. A fé 
acompanha o conhecimento. Tão logo entra a luz do conhecimento, a fé se faz presente. Conforme disse o salmista nos tempos antigos: A exposição 
das tuas palavras dá luz e da entendimento aos símplices (Sl 119.130). 

As pessoas freqüentemente oram pedindo fé, porém, elas necessitam 
realmente do conhecimento da Palavra de Deus! Quando o conhecimento 
da Palavra de Deus chega a você, a fé automaticamente está presente. 
Você poderia orar para sempre com o objetivo de receber fé, mas, se não 
adquirir conhecimento da Palavra de Deus, nunca obterá fé. 

Por isso, alimente-se da Palavra de Deus. Medite na Palavra de Deus. Lembre-se: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus (Rm 
10.17). 

 
Confissão: "Aceitarei a Palavra de Deus. Vou escondê-La dentro de mim. Acharei o conhecimento de Deus, porque da boca do Senhor vem o entendimento. Receberei conhecimento da Palavra de Deus, e a fé o acompanhará. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus". 

 



26 DE JANEIRO 

 
A FÉ: PRATICAR A PALAVRA DE DEUS 

 E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes [...] TIAGO 1.22 
 
Algumas pessoas têm lutas muito grandes. Dizem que estão 

procurando obter fé ou tentando crer. Entretanto, tudo o que é necessário 
é pôr em prática aquilo que Deus diz. 

Uso a expressão praticar a Palavra de Deus mais do que ter fé ou 
crer, pois a fé é exatamente isso. 

Certa ocasião, alguém perguntou a Raymond T. Richley, um homem 
poderosamente usado por Deus no ministério de cura divina em tempos 
passados: "O que é a fé?" 

Richley respondeu: "A fé é simplesmente pôr em prática a Palavra 
de Deus". 

Smith Wigglesworth dizia: "A fé é um ato". 
A fé é isso mesmo: agir à altura da Palavra de Deus. 
 

Confissão: "Sou um praticante da Palavra. Obtenho conhecimento da Palavra de Deus. Escuto a Sua Palavra. Então, faço conforme Ela diz. Ponho em prática a Palavra de Deus!" 
 



27 DE JANEIRO 

 

REALIDADE 
 A tua palavra é a verdade desde o princípio [...] SALMO 119.160 

 
As pessoas, freqüentemente, colocam outra coisa no lugar da fé - 

substituem-na pelo assentimento mental ou a concordância mental. 
Concordam mentalmente que a Palavra de Deus é verdadeira e chamam 
isso de fé. No entanto, concordar mentalmente com a Palavra não é fé. E 
possível aceitar mentalmente que a Bíblia é verdadeira, mas Ela não se 
tornará uma realidade para nós até que a pratiquemos. Quando colocamos em prática a Palavra de Deus, Ela se torna uma realidade. 

Você pode, por exemplo, crer na doutrina da ressurreição e 
considerá-la excelente (em alguns círculos, não passa disso: uma doutrina 
ou dogma), mas ela não terá o mínimo significado para você a não ser que 
afirme: "Jesus morreu por mim! Jesus ressuscitou vitorioso sobre a morte, 
o inferno e o sepulcro. Ele o fez por mim! Jesus ressuscitou, tendo vencido 
Satanás! Jesus venceu Satanás por mim! Logo, Satanás não tem domínio 
sobre mim! Estou livre!" 

A ressurreição não significará coisa alguma na sua vida até que você 
possa dizer as palavras mencionadas anteriormente. Então, a verdade da 
ressurreição, conforme consta na Palavra de Deus, tornar-se-á algo mais 
do que mera doutrina, algo mais do que outro dogma, credo ou mera 
teoria: será uma realidade! 

 
Confissão: "Sou praticamente da Palavra. Ajo em conformidade com aquilo que a Palavra diz que é meu. A Palavra é verdadeira. Sei que é verdadeira. Logo, pratico-A como sendo verdadeira, e a Palavra se torna realidade na minha vida". 

 



28 DE JANEIRO 

 

AJA À ALTURA 
 Santifíca-os na verdade; a tua palavra é a verdade. JOÃO 17.17 

 
As crises da vida acontecem a todos nós. Se você não souber agir à 

altura da Palavra de Deus em uma crise, ficará em situação de 
desvantagem. 

Não importa qual seja o problema: a Palavra de Deus tem sempre 
algo a dizer. Descubra o que a Palavra diz e aja à altura da verdade que 
ela apresenta! 

Quando alguém perguntar: "O que poderemos fazer agora?" 
Simplesmente sorria e responda: "Vamos agir como quem considera 
verdade aquilo que a Bíblia diz!" 

Muitas pessoas concordam mentalmente que a Bíblia é certa, mas 
isso não basta. Devemos agir considerando a verdade da Bíblia! Se 
sabemos que a Palavra de Deus é certa e agimos levando-A a sério, Ela se 
tornará realidade. Traremos Deus para o cenário da nossa vida! 

 
Confissão: "A Palavra de Deus é verdadeira. Aja como quem crê que a Palavra de Deus é a verdade. Ajo a altura da veracidade de 1 João 4.4. Ajo à altura da veracidade de Mateus 6.25-34. Vivo aceitando a verdade de Hebreus 13.5,6. Vivo à altura da verdade de Filipenses 4.19. Aceito a veracidade de Mateus 8.17 e 1 Pedro 2.24. Estou firme nos textos bíblicos que declaram a expressão "nEle". Vivo a altura, e a verdade se torna realidade na minha vida!" 

 



29 DE JANEIRO 

 

O SENHOR EM ATUAÇÃO 
 [...] porque do SENHOR é a guerra [...] 1 SAMUEL 17.47 
 

"Não se meta em problemas", minha mãe me disse quando eu saí 
para enfrentar uma crise de família. "Fulano quase espancou seu irmão 
Dub". 

"Não vou ter problemas", respondi. "Nunca terei problemas. 
Deixarei o Senhor atuar". 

A esposa do homem, o qual causara tantos problemas, dirigiu-se a 
mim para enfrentar-me em frente à garagem da casa onde moravam, 
vociferando enraivecida e xingando da antiga maneira popular do Texas. 
Pensei comigo: "Meu querido Senhor! Aqui está uma alma perdida, cheia de ódio e egoísmo, e ela não consegue deixar de ser assim. Existe nela a 
natureza do diabo, porque ela se comporta como filha do diabo". Não 
respondi uma única palavra àquela mulher, mas falei ao Senhor em meu 
coração: "Graças a Deus, porque maior é Aquele que está em mim". Agi, 
então, como quem está com Aquele que é maior (1 Jo 4.4). Ele realmente é 
maior do que o diabo que estava nela! 

Ela sentiu, por certo, a compaixão que surgia dentro de mim, porque, 
de repente, levantou os olhos e parou de modo desajeitado. Então, 
agarrou a minha mão e caiu de joelhos, exclamando: "Meu Deus! Ponha 
sua mão na minha cabeça e ore por mim! Uma pobre velha alma como eu 
precisa de ajuda. Oh, meu Deus! Ore por mim!" 

Eu não falara palavra alguma. Nada fizera, senão agir crendo que a 
Bíblia é verdadeira. 
 
Confissão: "Aquele que é maior está em mim! Agirei pela fé nessa verdade!" 

 



30 DE JANEIRO 

 

A PELEJA DELE 
 [...] Não temais, nem vos assusteis [...] pois a peleja não é vossa, senão de Deus. 2 CRÔNICAS 20.15 

 
Creio que Aquele que é Maior vive em nós (1 Jo 4.4). Creio que Jesus 

é maior do que o diabo. Sei que a Palavra de Deus declara dessa forma. 
Devo, portanto, agir pela fé nessa verdade. Ela, então, tornar-se-á 
realidade, e Aquele que é maior atuará em meu favor. 

Se perco o controle e procuro travar, por mim mesmo, a peleja, já 
não é Deus que está pelejando. Nesse caso, não aproveito a atuação 
dAquele que é Maior e aquilo que Ele tem feito por mim. Por isso, não 
procuro calcular a solução da situação. Simplesmente, vou para a cama na 
hora de dormir e durmo mesmo, não importa o que está acontecendo. 

Durante os anos do meu pastorado, quase todas as igrejas para as 
quais o Senhor me enviou eram igrejas problemáticas. Havia uma em 
especial que ninguém queria pastorear. Deus já tinha lidado comigo antes 
de os líderes daquela igreja me chamarem, por isso a aceitei. Mas não tive 
problemas. Lancei aquela igreja com seus problemas sobre Aquele que é 
Maior. Falava aos membros: "Não me preocuparei". Não iria preocupar-
me mesmo, ainda que os diáconos chegassem às vias de fato no pátio da 
igreja. Simplesmente deixaria a briga realizar-se, e depois, iria até lá para 
orar com eles e endireitar a situação a fim de continuarmos nossa 
caminhada de fidelidade a Deus. 
 
Confissão: "Recuso-me a brigar. A peleja não é minha, mas de Deus. Ele é Maior de todos. Levei-O a atuar em meu favor por meio de conhecer a Sua Palavra e agir pela fé na verdade que Ela apresenta". 

 



31 DE JANEIRO 

 

DESCANSO 
 Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso [...] HEBREUS 4.3 

 
No decurso dos anos, tenho passado maravilhosamente com Deus 

atuando em meu favor, simplesmente deixando-O realizar a obra. 
Durante mais de meio século transcorrido, desde o dia em que aprendi a respeito da fé e sobre o que a Bíblia diz: Nós, porém, que cremos, 

entramos no descanso, tenho ficado em estado de descanso. Assimile 
aquilo que essa Escritura diz! Não diz que entramos em um estado de 
medo, aflição, queixumes, preocupação ou brigas. Não! Diz que entramos no descanso. 

Faz mais de 50 anos que não entro em uma luta. Quando alguém me 
pergunta: "Como vai à peleja?", sempre respondo: "A vitória é 
maravilhosa!" Não há peleja. Estou na vitória. A fé sempre tem bom testemunho! 

 
Confissão: "Tenho crido. Sou um daqueles que crêem; logo, entro no descanso. Estou em estado de repouso. Ajo como quem entrou no descanso. Não tenho medo nem aflição. Não me preocupo. Não me queixo. Não pelejo. A peleja ido Senhor. A vitória é minha. Estou na vitória". 

 



1 DE FEVEREIRO 

 

CRISTO EM VOCÊ 
 [...] Cristo em vós, esperança da glória. COLOSSENSES 1.27 

 
Pelo poder do Espírito Santo, Cristo está habitando em você. 
Ele pode ser menos Cristo em você do que Ele era quando estava na 

Terra? 
Não! Ele é o mesmo Cristo. Ele tem a plenitude do Seu poder! Ele 

está com toda a Sua capacidade! Ele está com toda a Sua glória! Ele está 
com todo o Seu poder para operar milagres! Ele está com todas as Suas 
possibilidades! 

Cristo está em você! E só você saber liberar a Sua atuação. Alguém 
disse a Smith Wigglesworth: "Você deve ser uma pessoa importante, 
realmente grandiosa". 

"Não", respondeu Wigglesworth, "simplesmente, lembro-me de que 
a Escritura diz: "Maior é aquele que está em mim do que aquele que está 
no mundo". Sei que Aquele que é Maior está dentro de mim, e Ele realiza 
a obra". 

Como você libera Cristo dentro de você? Como você coloca em operação Aquele que é Maior? 
Você o faz pela fé. 
 

Confissão: "Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo habita em mim com todo o Seu poder, com toda a Sua capacidade e glória. Cristo já derrotou todo o poder do inimigo, e Ele habita em mim. Eu O deixo livre para atuar em mim. Eu ajo como se Ele estivesse no meu coração. A minha fé O libera para agir por meu intermédio". 
 



2 DE FEVEREIRO 

 

LANÇANDO 
 Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 PEDRO 5.7 
 
Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade [todas as vossas aflições, todas as vossas preocupações, todos os vossos cuidados, de uma vez para sempre] porque Ele tem cuidado de vós com grande afeição, e zela por vós com vigilância. 1 PEDRO 5.7 (AB) 

 
Parece que algumas pessoas se sentem consoladas quando pensam: 

"Deus sabe e Ele compreende", porém, continuam agarradas à sua 
ansiedade e nunca se libertam das preocupações. 

Não basta saber que Deus compreende e Se importa. Se quiser 
livrar-se da ansiedade, precisa fazer com elas aquilo que Deus ordenou: 
lançar sobre o Senhor todas as suas preocupações e cuidados, porque Ele 
Se importa com você. 

Isso não é algo que se faz todos os dias. E uma decisão que deve ser 
tomada de uma vez por todas, pois o capacitará a livrar-se das 
preocupações e passá-las para as mãos de Deus. 

Eu já fiz assim. As minhas preocupações estão nas mãos de Deus. 
Ele já planejou tudo e está solucionando os problemas. Estou cantando glórias enquanto o Senhor age! Deus está realizando a obra, e eu estou 
glorificando-O. 

 
Confissão: "Lanço toda a minha ansiedade, todas as minhas aflições e preocupações de uma vez por todas sobre Deus". 

 



3 DE FEVEREIRO 

 

ENTREGA 
 Deleita-te também no SENHOR, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao SENHOR; confia nele, e ele tudo fará. SALMO 37.4,5 

 
Uma nota na margem da Bíblia Inglesa (K.J.V.) diz: Role o teu 

caminho sobre o Senhor. Lançar. Entregar. Rolar. Simplesmente deixe seus 
cuidados, seus fardos, suas ansiedades e preocupações entregues a Deus. 
Não é assim que a Palavra nos manda fazer? 

Deus, porém, não tirará de você as preocupações simplesmente. 
Algumas pessoas pedem: "Ore, por favor, para que o Senhor alivie o tardo 
que estou levando". Deus não fará dessa forma. Deus diz-lhe o que deve 
ser feito com os problemas. Se você não fizer algo a respeito, nada 
acontecerá. 

Você é o sujeito oculto do texto de hoje: [Você] entrega seu caminho 
ao Senhor e lança sobre Ele todas as preocupações. 

Algumas pessoas não recebem a resposta das orações, porque não 
estão orando conforme a Palavra, tampouco fazendo aquilo que Deus 
ordenou em relação às preocupações. 

Você pode fazer aquilo que Deus manda fazer! 
 
Confissão: "Entrego o meu caminho ao Senhor. Lanço o meu caminho sobre Ele. Confio nEle, e o mais Ele fará". 

 



4 DE FEVEREIRO 

 

PREOCUPAÇÃO 
 [...] não andeis cuidadosos quanto a vossa vida [...] MATEUS 6.25 

 
Pouco depois de eu nascer de novo, prometi a Deus: "Nunca 

duvidarei do que leio na Tua Palavra. Porei a Tua Palavra em prática". 
Tudo no Evangelho era luz e bênção para mim até chegar em 

Mateus 6.25. As referências indicavam que Deus está dizendo: "Não vos 
preocupeis". No entanto, eu estava cheio de preocupações! Além de estar 
perto da morte com minha doença cardíaca, estava a ponto de deixar 
minhas preocupações me levarem até a sepultura. Falei: "Senhor, se devo 
viver sem preocupar-me, não conseguirei ser um cristão!" De repente, 
tudo na Palavra parecia escuro e ofuscado; não consegui tirar mais luz da 
Palavra. Minha consciência me alfinetava, porque eu não estava 
praticando a Palavra. 

Finalmente, às 18h do dia 4 de julho de 1933, entreguei todas as 
minhas preocupações ao Senhor e disse: "Senhor, perdoa-me por ter-me 
preocupado; por estar cheio de ansiedade; pelos queixumes e desânimo; 
pela depressão; pelo dó que tenho sentido de mim mesmo. Sei que Tu me perdoarás, porque prometeste que o farias, se eu confessasse tudo. De hoje 
em diante - porque Tu já me perdoaste -, prometo-Te que nunca mais me 
preocuparei durante o tempo em que viver". 

 
Confissão: "Não fico ansioso com relação ao amanhã. Não tenho preo-cupações, nem cuidados. Já os entreguei a Deus. Nunca senti depressão nem estou desanimado!" 

 



5 DE FEVEREIRO 

 

POSSO 
 Posso todas as coisas naquele que me fortalece. FILIPENSES 4.13 

 
Muitos anos já se passaram desde o dia em que lancei as minhas 

ansiedades sobre o Senhor, e, embora precise confessar que tenho sido 
fortemente tentado a preocupar-me, nunca o fiz. Nunca mais fiquei 
irritado, deprimido nem desanimado em circunstância alguma (várias 
pessoas diziam que eu não possuía bom senso suficiente para preocupar-
me. Mas, graças a Deus, eu tinha bom senso bíblico em demasia para 
preocupar-me). 

A preocupação foi o pecado mais difícil de abandonar. Para você, a 
preocupação também é a maior tentação que terá de enfrentar, no entanto, 
poderá resistir a ela. Você precisa resistir-lhe. 

Seu pior inimigo é a carne. A carne e o raciocínio querem limitá-lo à 
sua capacidade. Você olha para as circunstâncias, influências, tempestades 
e para os problemas e diz: "Não posso". 

A linguagem da dúvida, da carne, dos sentidos e do diabo é: "Não 
posso. Não tenho capacidade, oportunidade ou força. Estou limitado". 

A linguagem da fé, porém, afirma: "Posso todas as coisas em Cristo, 
que me fortalece". 
 
Confissão: "Posso! Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece". 

 



6 DE FEVEREIRO 

 

FORTALECIDO 
 [...] O SENHOR é a força da minha vida; de quem me recearei? SALMO 27.1 
 
[...] e todo aquele que crer nela não será confundido. ROMANOS 9.33 

 
A linguagem da fé diz: posso todas as coisas em Cristo. O Senhor 

me fortalece, por isso não posso ser vencido. Se uma força natural vier 
contra mim, não me poderá derrotar, porque não existem forças naturais 
no mundo suficientes para vencer o Cristo que em mim habita! 

"Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo". 
Estou fortalecido por dentro. Aprendi a deixar Cristo atuar em mim. O 
Espírito de Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim! 
Tenho dentro de mim sabedoria, força e capacidade divina. Estou 
aprendendo a deixar essa sabedoria governar o meu intelecto. Estou 
permitindo que Deus fale através dos meus lábios. Ouso pensar os pensa-
mentos de Deus, seguindo-O. 

Ele é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Deus me tornou 
maior do que os meus inimigos. Deus me capacitou a colocar o calcanhar 
no pescoço da fraqueza, do medo e da incapacidade. Fico em pé e declaro: 
quem nEle crê não será confundido; logo, não poderei ser confundido. 

 
Confissão: "Faça sua confissão com base nos textos bíblicos e pensamentos da fé para hoje". 

 



7 DE FEVEREIRO 

 

BALANÇANDO-SE LIVREMENTE 
 No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. EFÉSIOS 6.10 

 
No ano de 1932, em San Diego (EUA), 200 marinheiros seguravam 

as cordas fixadas ao dirigível - o USS Akron - na tentativa de amarrar a 
aeronave a um mastro de aço. De repente, o dirigível subiu rapidamente 
para os ares. Alguns homens continuaram segurando as cordas e, por isso, 
foram levados juntamente com a aeronave. Pouco tempo depois, caíram, e 
vários morreram. No entanto, um homem continuou agarrado à corda. 
Enquanto a aeronave subia, ele podia ser visto pelas pessoas, que 
gritavam e desmaiavam. Elas sabiam que aquele marinheiro não poderia 
ficar seguro por muito mais tempo e, a qualquer momento, cairia para 
uma morte certa. 

Entretanto, depois de uma hora e quarenta e cinco minutos, quando 
conseguiram resgatar o dirigível, o marinheiro ainda estava pendurado na 
aeronave. Uma ambulância estava à sua espera para levá-lo ao hospital, 
mas ele disse que estava passando bem. Perguntaram-lhe como 
conseguira segurar firme. Aquele homem contou-lhes que percebera que 
havia cerca de um metro e meio de corda disponível. Enquanto a segurava 
com uma das mãos, usou a outra para fixar a corda ao redor da cintura, de 
modo que o seu peso fosse sustentado. A partir de então, ficara o tempo 
todo balançando-se livremente! 

Muitos cristãos estão procurando também se agarrar a algo e 
suportar as dificuldades, mas não conseguem. Alguns até mesmo caem. No entanto, tudo o que realmente precisamos fazer é "amarrar-nos" nas 
promessas de Deus e balançarmo-nos livremente, apreciando o cenário, 
como fez o marinheiro! 
 
Confissão: "Estou fortalecido no Senhor e na força do Seu poder. Estou balançando-me livremente na Sua força e poder". 



8 DE FEVEREIRO 

 

POR FÉ 
 [...] Mas o justo viverá da fé. ROMANOS 1.17 

 
A vida de fé é a mais bela no mundo! E a vida que Deus quer que 

vivamos, e o andar segundo o qual Ele deseja que andemos (2 Co 5.7). 
Que haja consistência entre as suas palavras e as suas ações. Se você 

fala sobre fé, deve andar segundo a fé e agir à altura da fé. Suas ações e 
palavras devem concordar com a declaração de que você é cristão. Não 
adianta falar em fé, se você não pretende colocá-la em prática. Outrossim, 
se existisse a possibilidade de agir por fé sem falar nela, não haveria 
proveito, pois suas palavras e ações devem concordar entre si. 

Algumas pessoas declaram: "Estou confiando em Deus para 
satisfazer as minhas necessidades..." E, imediatamente, dizem: "Pois bem, 
parece que perderei o meu automóvel, pois não consigo pagar as 
prestações". Por instantes, parece que a fala delas revela a fé, mas, em 
poucos instantes, suas ações comprovam o contrário. 

Há quem até mesmo cite a Palavra de Deus: "Sei que o Senhor disse: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em 
glória, por Cristo Jesus (Fp 4.19). Estou confiando nEle para suprir as 
necessidades, mas parece que o telefone terá de ser devolvido, porque as 
contas não foram pagas". Concordam mentalmente com a veracidade 
desse texto bíblico, mas não agem como se assim fosse. 

Comece a agir, crendo que a Bíblia é verdadeira. 
 
Confissão: "Vivo pela fé na Palavra do Deus Vivo. Ajo à altura da veracidade da Sua Palavra". 

 



9 DE FEVEREIRO 

 
CUMPRINDO SUA PALAVRA 

 [...] porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. JEREMIAS 
1.12 

 
Você pode ter a certeza de que, se aceitar a Palavra de Deus e agir à 

altura, Ele estará velando sobre aquela Palavra para confirmá-La na sua 
vida. Para isso, é preciso agir pela fé na Palavra. E muito importante que 
você aprenda essa lição tão simples. Agir à altura da Palavra não é uma 
luta. Não é chorar. Não é orar. E simplesmente pôr em prática aquilo que 
Deus tem falado, pois isso traz resultados. 

Há muitos anos, depois de eu ter passado horas lutando e orando 
pelas finanças e pela cura da minha família, fiquei deitado, exausto, na 
ampla plataforma da frente de uma igreja. Quando finalmente fiquei 
quieto, 0 Senhor pôde falar comigo. 

"O que você está fazendo?", Ele me perguntou. 
"Cheguei até aqui para orar até o fim", respondi. 
"O que você quer dizer com orar até o fim?", indagou o Senhor 
"Acredito que oraria até receber algum tipo de sentimento ou 

garantia de que essas necessidades foram atendidas. Estou a 580 km de 
casa. Penso que deveria saber, de alguma maneira, quando meus filhos 
serão curados, e nossas necessidades financeiras, supridas". 

"A Minha Palavra não basta para você? Não está agindo como se a 
Minha Palavra fosse verdadeira", disse o Senhor. "Na realidade, está 
agindo como se Ela fosse falsa. Você pensa que, se orasse por muito tempo, 
e com barulho suficiente, talvez chegasse finalmente a persuadir-Me que 
não devo ser mentiroso e cumprir a Minha Palavra". 

 
Confissão: "Creio em Deus e ajo como quem crê nEle!" 



10 DE FEVEREIRO 

 

NASCIDO DO AMOR 
 [...] Deus é amor. 1 JOÃO 4.8 (ARA) 
 
[...] porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. ROMANOS 5.5 

 
Quando você nasceu de novo, Deus Se tornou seu Pai. Ele é um 

Deus de amor. Você é filho do amor de um Deus de amor. Você nasceu de 
Deus, e Deus é amor; logo, nasceu do amor. A natureza de Deus está em 
você, e a natureza de Deus é amor. 

Realmente, você não pode dizer que não tem esse amor divino, 
porque todos da família de Deus o têm; caso contrário, você não está na 
família! E possível que não esteja exercendo o amor e seja como o homem 
que embrulhou o único talento que tinha em um pano e o enterrou (Mt 
25.25), mas a Bíblia declara que o amor de Deus foi derramado em nossos 
corações pelo Espírito Santo. Isso significa que o amor divino foi 
derramado em nosso coração, espírito e homem interior. 

Romanos 5.5 não se refere ao batismo com o Espírito Santo, mas ao 
novo nascimento - o momento em que você nasceu do Espírito de Deus. 
Foi, então, que entrou o amor de Deus. Quando você nasceu 
espiritualmente, participou da vida e natureza de Deus. 

 
Confissão: "Deus é amor. Nasci de Deus; logo, nasci do amor. Sou filho do amor de um Deus de amor. O amor divino é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Minha natureza é o amor. Para mim, é natural andar no amor". 

 



11 DE FEVEREIRO 

 
FRUTO QUE AMADURECE 

 
Mas o fruto do Espírito é amor [...] GÁLATAS 5.22 (ARA) 
 
Eu sou a videira, vós, as varas; quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto [...] JOÃO 15.5 

 
O amor é fruto do espírito humano que foi criado de novo, fruto este 

que é produzido por causa da vida de Cristo dentro de nós. 
Visualize uma árvore frutífera. Onde crescem os frutos? Os frutos 

crescem nos ramos. Jesus empregou a ilustração da árvore. Quem são os 
ramos? Somos nós. 

Como o fruto natural cresce no ramo? Recebe nutrientes do tronco - 
da videira - da árvore. A vida do tronco flui para os ramos. A mesma coisa acontece na dimensão espiritual. Deus é vida e amor. Sua vida e Seu amor 
fluem para os cristãos - os ramos. 

O fruto cresce, não surge plenamente maduro. A Bíblia afirma: Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente 
aperfeiçoado (1 Jo 2.5). A palavra aperfeiçoado significa amadurecido. João 
falava a respeito de amadurecer no fruto do amor. Talvez, não existam 
entre nós pessoas totalmente amadurecidas no amor, mas algumas que estejam progredindo. 

 
Confissão: "O fruto do meu espírito é o amor. Cristo é a Videira, e eu, o ramo. Permaneço em Cristo, e Ele, em mim; por isso, dou fruto. A medida que observo a Palavra de Deus, amadureço no fruto do amor. Estou progredindo". 

 



12 DE FEVEREIRO 

 

A LEI DO AMOR 
 

Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. JOÃO 13.34 
 
A família de Deus é a família do amor. 
A lei do amor da família divina é: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós. 
Como Deus nos amou? Ele nos amou porque assim merecíamos? 

Não. Deus nos amou quando ainda éramos pouco amáveis. Deus nos 
amou quando ainda éramos pecadores! Pense no seguinte: se Deus nos 
amou com tão grande amor quando ainda éramos pecadores, desagra-
dáveis e Seus inimigos, Ele nos amaria menos agora que somos Seus 
filhos? Não, mil vezes não! 

O amor é o único mandamento da família do amor. Se você amar 
outra pessoa, não a furtará. Se amar outra pessoa, não a matará, não 
cobiçará a casa que ela possui, tampouco contará mentiras a respeito dela. 
Logo, o amor divino é o cumprimento da lei. 

Posto que o amor é a lei da família de Deus, um só passo fora do 
amor é um passo para o pecado. Se já deu semelhante passo, arrependa-se 
e volte a andar no amor. Para ter comunhão com o Pai, andar com Deus, 
na dimensão de Deus, e preciso caminhar no amor, porque Deus é amor. 

 
Confissão: "Amo meu próximo como Cristo me amou. O amor é a lei que impera sobre mim. Ando no amor,por isso, tenho comunhão com meu Pai, que é amor". 

 



13 DE FEVEREIRO 

 

CONHECIDOS PELO NOSSO AMOR 
 Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. JOÃO 13.35 

 
Como o mundo nos reconhecerá? Pelo nosso amor - amor divino. Por esse amor altruísta. Deus amou [...] de tal maneira que deu o seu Filho 

unigênito 0o 3.16a). 
Ora, esse não é o amor humano, pois é egoísta. Na vida corriqueira, 

até mesmo o amor de mãe é um amor humano: "Esse é o meu nenê!" 
No entanto, se nos deixássemos dominar pelo amor divino, que é 

derramado em nosso coração, haveria uma diferença real em nossa vida. 
Esse amor curaria os problemas que há nos lares. O amor humano pode 
transformar-se em ódio quando não consegue impor a sua vontade. Ele 
luta e briga, arranha e soca, xinga e é maldoso. O amor divino, quando 
ultrajado, não revida com ultraje. O amor de Deus não se interessa por 
aquilo que se pode conseguir, mas por aquilo que se pode dar. Você 
percebe como isso pode solucionar todos os problemas no seu lar? 

Como filhos de Deus, temos a natureza divina - a natureza de Deus 
é o amor. Portanto, é natural que o amor esteja em nosso espírito e coração. 
Se, porém, deixarmos o homem exterior e a mente terem domínio sobre 
nós, a natureza do amor será mantida prisioneira em nosso coração. 
Liberemos o amor de Deus que está dentro de nós! 

 
Confissão: "O mundo me reconhecerá pelo meu amor. Liberarei a natureza amorosa que há dentro de mim!" 

 



14 DE FEVEREIRO 

 

ATMOSFERA DE AMOR 
 Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus; e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ninguém jamais viu a Deus; se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. 1 JOÃO 4.7,8,12 

 
Os casais devem deixar-se dominar pelo amor de Deus - e não 

apenas pelo amor humano natural -, porque o amor natural é superficial. 
Os cristãos têm vantagem sobre outras pessoas, pois não somente 

podem amar o cônjuge com amor natural, mas também lhe acrescentar o 
amor divino - aquele que nunca busca as próprias vantagens, mas o bem-
estar do próximo. 

Durante quase 50 anos de vida conjugai, minha esposa e eu temos 
sempre andado nesse amor. Não penso em mim mesmo e naquilo que eu 
desejo; penso no que Oretha deseja. Não quero ser egoísta; sempre 
procuro colocá-la em primeiro lugar, e Oretha age dessa mesma forma. 
Procuramos exceder em amor um ao outro. E uma coisa abençoada! 
Louvado seja Deus! Nosso lar é como o céu na Terra. 

Uma pessoa aflita que nos visitou certa ocasião disse: "Quando visito a sua casa, é como estar no céu. Pode-se sentir uma Presença já no 
momento de entrar na casa". 

Devemos criar uma atmosfera em nosso lar. 
 

Confissão: "Agirei com amor divino para com aqueles que amo. Deixarei o amor altruísta de Deus transbordar de mim para eles, criando uma atmosfera de amor!" 
 



15 DE FEVEREIRO 

 

OS IRMÃOS 
 Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos; quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 JOÃO 3.14,15 

 
A esposa de um pastor se dirigiu a mim muito perturbada: "Irmão 

Hagin", disse ela, "não posso ir para o céu, pois odeio a minha sogra!" 
Depois de deixá-la desabafar um pouco, consegui ajudá-la. Pedi-lhe 

que me olhasse fixamente e dissesse: "Odeio a minha sogra". Solicitei-lhe 
ainda que verificasse a condição do seu íntimo - do seu espírito - enquanto 
falava daquela forma. 

Ela falou: "Odeio a minha sogra". Depois, exclamou: "Ora, parece que alguma coisa está 'arranhando-me' por dentro!" 
"Sim", falei. "Trata-se do amor de Deus no seu espírito humano 

nascido de novo, que ama todas as pessoas. O verdadeiro você não odeia 
sua sogra. Você está deixando o homem exterior dominar a situação". 

"Você tem razão", ela respondeu. "Realmente, não odeio a minha 
sogra". Ela fez os devidos ajustes espirituais: deixou o homem interior, no 
qual habita o amor, dominar o homem exterior. 
 
Confissão: "Sei que passei da morte para a vida, porque amo os irmãos. Permito que o amor domine meu ser. Ando em amor com todas as pessoas!" 

 



16 DE FEVEREIRO 

 

UMA EXPOSIÇÃO DO AMOR 
 O amor agüenta muito e é paciente e bondoso; o amor nunca é invejoso nem transborda em ciúmes ferventes [...] 1 CORÍNTIOS 13.4 (AB) 

 
O que se diz a respeito do amor divino? 
Quais são as suas características? 
Elas são citadas na Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 

13. Em outras versões da Bíblia, a palavra grega agape, a qual significa 
amor divino, é traduzida por caridade, palavra esta que já não tem o 
mesmo sentido. Minha tradução predileta dessa exposição do amor pode 
ser encontrada na The amplified Bible [a versão em português que se 
aproxima é a revista e atualizada]. Todo cristão deve ler uma boa tradução 
de 1 Coríntios 13 aos poucos até mesmo todos os dias e pô-la em prática! 

Examinemo-la a partir do versículo quatro: 
O amor suporta tudo, pois é paciente e bondoso. Muitas pessoas 

toleram por muito tempo uma situação ou pessoa sem ser muito bondosa 
ao fazê-lo! Há aqueles que agüentam as coisas, porque não tem outro jeito. 
Uma esposa pode suportar o marido sem ser bondosa (e vice-versa). 

O amor não é invejoso nem transborda em ciúmes ferventes. O 
amor humano é o tipo de amor que transborda em ciúmes ferventes. O 
amor divino não transborda em ciúmes ferventes. 

 
Confissão: "Sou uma pessoa que tem o amor de Deus no coração; logo, suporto muitas situações, pois sou paciente e bondoso. Não sou invejoso nem transbordo em ciúmes ferventes". 

 



17 DE FEVEREIRO 

 

O AMOR SURGE 
 

O amor [...] não se ufana, não se ensoberbece, não faz exibições de altivez. Não é vão - arrogante e insuflado de orgulho; não é grosseiro, nem rude, nem se conduz inconvenientemente [...] 1 CORÍNTIOS 13.4,5 (AB) 
 

É sempre a carne que é jactanciosa, altiva, vaidosa, arrogante, 
insuflada de orgulho, grosseira e rude. 

Você, por um ato da sua vontade, pode não ceder às tentações 
carnais e optar por andar no amor, no Espírito. 

Existe a batalha entre seu espírito e sua carne. No entanto, a Bíblia afirma: Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne (Gl 5.16). 
Deixe que o espírito domine você. Quando vier a tentação, fique 

parado por um momento e comece a falar a Palavra de Deus: "Sou nascido 
do amor. Permitirei que o amor de Deus que há dentro de mim domine a 
situação". 

O amor surgirá grandioso dentro de você! 
 

Confissão: "Sou uma pessoa que ama. Portanto, não sou jactancioso nem vanglorioso. Não faço exibições altivas de mim mesmo. Não sou vaidoso, arrogante nem insuflado de orgulho. Não sou grosseiro nem rude. Não me conduzo inconvenientemente. Ajo com amor". 
 



18 DE FEVEREIRO 

 

O CAMINHO MELHOR 
 [...] o amor [o amor de Deus em nós] não insiste nos seus próprios direitos nem na sua própria vontade, porque não procura os seus próprios interesses [...] 1 CORÍNTIOS 13.5 (AB) 

 
Dedique tempo para deixar o texto de hoje penetrar no seu coração. 
Um número demasiadamente grande de pessoas preferiria dizer: 

"Mesmo assim, eu sei o que me pertence. Já tenho os meus direitos e vou 
exercê-los". As pessoas insistem em impor a própria vontade por mais que 
suas ações prejudiquem o próximo. 

Eu era solteiro e tinha 20 anos quando pastoreei a minha segunda 
igreja. Morava em um quarto alugado na casa de um casal da igreja. O 
chefe da família conhecia a Bíblia e tivera uma experiência maravilhosa 
com Deus. No entanto, era do tipo de pessoa que dizia: "Tenho o meu 
direito de falar e vou exercê-lo. Sou membro daquela igreja tanto quanto 
os outros e darei a minha opinião". Realmente, ele aproveitou seu direito 
de "dar palpite", e os outros membros da igreja deram os seus até 
arruinarem a igreja. 

O texto em estudo afirma que o amor não insiste nos seus próprios 
direitos. Comece a crer em Deus e no amor. E o caminho melhor; é o 
caminho para você! 
 
Confissão: "Creio em Deus e no amor. Sou uma pessoa do amor. Não insisto nos meus direitos, não imponho a minha vontade nem busco meus interesses. Sou uma pessoa de Deus que tem o amor". 

 



19 DE FEVEREIRO 

 

MEDIDOR DO AMOR 
 O amor [...] não é melindroso, não se exaspera nem fica ressentido; não leva em conta o malfeito contra ele [não presta atenção à injustiça que sofre]. 1 CORÍNTIOS 13.5 (AB) 

 
Aqui está o termômetro do amor - o medidor do amor! É muito fácil descobrir se você está andando no amor. Se levar em consideração o mal 

cometido contra você, não estará andando no amor. Enquanto andar com 
Deus e permanecer cheio do Espírito Santo, não levará em conta o mal 
cometido contra você. 

No decurso dos anos, quando coisas injustas aconteciam comigo, as 
pessoas me diziam: "Eu não toleraria isso e não aceitaria aquilo!" No 
entanto, eu simplesmente mantinha a boca fechada sem falar uma palavra, 
sorria e permanecia feliz. Afinal de contas, nem perderia tempo negando a 
mentira, se alegassem que eu matara minha avó! Simplesmente 
continuaria gritando: "Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus!" 

Aconselho-o também a andar no amor para com aqueles que o 
tratam de maneira maldosa. Se você andar no amor a despeito das 
injustiças sofridas, tornar-se-á um vencedor! 

Apesar de tudo, algumas pessoas considerarão que essa atitude 
representa fraqueza. Até mesmo alguns pastores me dizem: "Deve haver 
fraqueza no seu caráter; você nunca defende sua causa". Não, é uma 
fortaleza! O amor nunca falha. 

Simplesmente, recuso-me a acalentar no coração o ressentimento 
contra quem quer que seja. 

 
Confissão: "Tenho o amor de Deus, por isso não sou melindroso, exasperado, nem ressentido. Não tenho no meu coração ressentimento contra as pessoas". 

 



20 DE FEVEREIRO 

 

UMA SEGUNDA OLHADA 
 O amor [...] não é melindroso, não se exaspera nem fica ressentido; não leva em conta o malfeito contra ele [não presta atenção à injustiça que sofre]. 1 CORÍNTIOS 13.5 (AB) 

 
Andar no amor divino é tão importante, mas tão esquecido pelos cristãos, que vamos dedicar mais tempo ao exame dele. 
O amor não leva em conta o mal feito contra ele. Esse, 

forçosamente, é o amor divino, porque éramos inimigos de Deus, e o 
Senhor não levou em consideração o mal que Lhe foi feito. Ele enviou 
Jesus para redimir-nos. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. 

O amor não presta atenção à injustiça que sofre. Seria melhor 
confessarmos a verdade: não há muitas pessoas andando no amor de 
Deus, embora o tenham recebido! Pelo contrário, estão andando no amor 
humano - carnal -e prestam bastante atenção a uma injustiça sofrida e 
ficam furiosas. O casal cristão se desentende e se recusa a falar um com o 
outro durante uma semana, por causa de alguma imaginada injustiça 
cometida por um dos dois. 

Você percebe como os problemas seriam solucionados no lar, na 
igreja e nação, se todos se tornassem filhos de Deus, assimilassem o amor 
de Deus e vivessem na família divina como filhos? 

 
Confissão: "Sou uma pessoa repleta de amor. Não sou melindroso, exasperado nem ressentido. Não levo em conta o malfeito contra mim. Não presto atenção a uma injustiça que sofro". 

 



21 DE FEVEREIRO 

 

CARACTERÍSTICAS DO AMOR 
 O amor [...] não se alegra com a injustiça e com a imoralidade, mas regozija-se quando a retidão e a verdade prevalecem. O amor persevera no meio de todas as coisas que aparecem, e está sempre disposto a crer no melhor a respeito de todas as pessoas [...] 1 CORÍNTIOS 13.6,7 (AB) 

 
O amor persevera no meio de todas as coisas que aparecem. Se 

tiver dentro de si o amor divino e andar nEle, você sairá vitorioso todas as 
vezes! 

O amor está sempre disposto a crer no melhor a respeito de todas as pessoas. O amor carnal está sempre disposto a crer no pior a respeito 
de quase todas as pessoas! Há muitos anos, estou viajando por todas as 
partes dos Estados Unidos, e é assombroso aquilo que se ouve falar a 
respeito desse ou daquele pregador, sobre essa ou aquela pessoa, esse ou 
aquele cantor. Não presto a mínima atenção nessas histórias. Não creio em 
uma palavra do que dizem. Creio no melhor a respeito de todas as 
pessoas. 

As crianças devem ter o direito de serem criadas nesse tipo de 
ambiente de amor no lar. Depois, sairão para enfrentar a luta da vida e 
vencerão. Entretanto, quando vemos sempre o pior nas crianças e lhes dizemos: "Vocês não prestarão para coisa alguma", elas viverão à altura 
dessas palavras. Mas, se vemos o melhor nelas e as amamos, virá à tona 
aquilo que existe de melhor. Elas crescerão com muitas potencialidades a 
serem desenvolvidas. 

 
Confissão: "Sou uma pessoa que tem o amor de Deus no coração. Não me alegro com a injustiça e imoralidade. Regozijo-me quando a retidão e a verdade prevalecem. Persevero no meio de todas as coisas que aparecem. Estou sempre disposto a crer no melhor a respeito de todas as pessoas". 

 



22 DE FEVEREIRO 

 

AMOR QUE NÃO FALHA 
 [...] as esperanças [do amor] não faltam em nenhuma circunstância, e ele suporta tudo [sem enfraquecer]. O amor nunca falha [nunca vai apagando-se, nem se torna obsoleto, nem chega ao fim]... 1 CORÍNTIOS 13.7,8 (AB) 

 
Se andar no amor, você não falhará, porque o amor nunca falha! 
Devemos interessarmo-nos pelos dons espirituais (1 Co 12; 14), mas, 

em primeiro lugar, pelo amor. A Bíblia diz que as profecias desaparecerão, 
as línguas cessarão, e a ciência passará. No entanto, o amor nunca falhará, 
graças a Deus! 

Sim, creio na profecia e no ato de profetizar. Creio no ato de falar em 
línguas. Graças a Deus por esses dons! Se, porém, você exercer esses dons fora do amor, eles serão como bronze que soa ou o címbalo que retine. 

Tenhamos profecias, línguas, fé e conhecimento, mas, juntamente 
com isso, o amor. Coloquemos o amor em primeiro lugar, porque estamos 
na família do amor e conhecemos pessoalmente nosso Pai celestial, que é 
amor. 

Nosso desejo deve ser aprender e crescer no amor até sermos 
aperfeiçoados nele. Ainda não fiquei perfeito no amor, e você? Entretanto, 
continuarei em direção a esse alvo! 

 
Confissão: "Sou uma pessoa do amor. Minhas esperanças não faltam em circunstância alguma. Suporto tudo sem enfraquecer. Não falharei!" 

 



23 DE FEVEREIRO 

 

NÃO TEMAIS! 
 Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu; não temais. MATEUS 14.27 

 
Deus não Se dirige a nós com uma mensagem de medo. Se você 

começar a procurar pelo Antigo Testamento e chegar ao Novo Testamento, 
descobrirá que todas as vezes que Deus Se manifestava às pessoas, ou 
enviava anjos ou o próprio Jesus, sempre proferia a mensagem: "Não 
temais! Não tenham medo!" 

O medo não provém de Deus, mas do diabo. Os cristãos, inclusive 
os pregadores e os mestres, não têm direito de colocar medo nas pessoas. 

Ouvimos tanto esse tipo de pregação: medo das doenças, daquilo 
que vai acontecer no mundo e do diabo. A maneira de alguns pregarem a 
respeito dos demônios põe medo nas pessoas. Eu também prego a 
respeito do diabo e dos demônios, mas ensino que temos autoridade sobre 
eles e sempre devemos lembrar, em todos os nossos embates com o diabo, 
que ele é um inimigo derrotado. 

O medo não é a mensagem da Igreja. A fé é a mensagem da Igreja. O 
bom ânimo é a mensagem da Igreja. "Não temais" é a mensagem da Igreja. 

 
Confissão: "Tenho bom ânimo. Não tenho medo. Não temo. É essa a mensagem que Deus, meu Pai, dá ao meu coração. É também a Sua mensagem aos outros. Logo, minha mensagem aos outros é: fé e bom ânimo. Não tenha medo. Não temas!" 

 



24 DE FEVEREIRO 

 

RESISTINDO AO MEDO 
 Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. 2 TIMÓTEO 1.7 

 
O texto de hoje afirma que o medo é um espírito, e declara 

especificamente que o espírito do medo não provém de Deus. A 
meditação da fé para hoje é uma confissão que você pode usar para 
resistir ao medo e vencê-lo quando ele afligir você. 

 
Medo, 
eu resisto a você 
em Nome do Senhor Jesus Cristo. 
No Seu Nome poderoso, 
eu resisto a você, 
recuso-me a temer; 
recuso-me a ter medo. 
 
Está escrito na Sua Santa Palavra 
que Ele não me deu 
o espírito do medo; 
mas de poder, 
e de amor, 
e de uma mente sadia. 
 
Já não tenho o espírito do medo. 
Tenho o espírito do amor. 
Tenho o espírito de poder. 
Tenho o espírito de uma mente sadia.  



25 DE FEVEREIRO 

 

NÃO TRANSMITA MEDO 
 Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. PROVÉRBIOS 6.2 

 
Com a sua boca, você entregará o domínio sobre a sua vida a Deus 

ou a Satanás. 
Quando você nasceu de novo, confessou o senhorio de Jesus Cristo 

(Rm 10. 9,10). Você confessou Jesus como o seu Senhor. Jesus começou a 
ter domínio sobre você e a reinar na sua vida. No entanto, se confessar que 
Satanás tem a capacidade de estorvá-lo, impedi-lo de ter sucesso e levá-lo 
a ter medo - apesar de você ser cristão -, estará entregando a Satanás o 
domínio sobre você. Logicamente, quando Satanás tem domínio sobre 
você, a fraqueza e o medo enchem o seu ser. 

Jamais confesse os seus temores. 
Você pode perguntar: "Se eu estiver com medo?" Não é realmente o 

eu que está com medo. A Bíblia diz que Deus não deu a você - ao 
verdadeiro eu - o espírito de covardia, mas o espírito de poder, amor e 
mente sadia. O medo não é alguma coisa que brota de dentro de você. E 
algo que vem de fora e procura obter o domínio sobre você. O medo 
provém do inimigo. Você tem um espírito de saúde mental; logo, diga que 
você o tem. Quando você o confessar, ele começará a dominá-lo. 

 
Confissão: "Nunca tenho medo. Não conheço o medo. Tenho um espírito de poder e amor. Tenho uma mente sadia". 

 



26 DE FEVEREIRO 

 

A PIEDADE É PROVEITOSA 
 Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 TIMÓTEO 4.8 

 
Algumas pessoas gostariam de levar-nos a crer que a piedade - viver para Deus, nascer de novo, andar em comunhão com o Senhor - não tem 

proveito, não "dá lucro" na vida. Consideram que devemos simplesmente 
suportar a vida com suas vicissitudes, lutas e provações, tendo em mente 
que "a vida logo há de passar". 

Estou contente porque Paulo nos oferece um ponto de vista 
equilibrado, dizendo que nossa religião não somente dá lucro "no céu", na 
vida do porvir, mas também promete grandes coisas para a vida que agora é. 

Como pecadores, estávamos na falência, mas Deus teve misericórdia 
de nós e enviou Jesus para redimir-nos. Jesus veio não somente para 
salvar-nos dos nossos pecados, mas também para habitar dentro de nós 
(Cl 1.27). Jesus deseja que ofereçamos a Ele, já nesta vida, a maior glória 
possível e a quantidade máxima de ricos dividendos. Em vez de dizer que 
a religião cristã é um impedimento ao sucesso, o apóstolo Paulo declara 
em seu texto exatamente o oposto. 

Servir a Deus não custa; dá lucro! 
 

Confissão: "Vivo de forma religiosa. Nasci de novo e vivo para Deus. Ando em comunhão com o Senhor. Tudo isso é lucrativo para mim tanto na minha vida na Terra quanto na do porvir!" 
 



27 DE FEVEREIRO 

 

SEU LUCRO Ê VISÍVEL? 
 

Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 1 TIMÓTEO 4.15 
 
Se o seu proveito (ou lucro) deve ser manifesto a todos, ele precisa 

ser visível! Por que a piedade dá lucro? Por que é proveitoso viver para 
Deus, ser filho de Deus, andar na comunhão com Deus e guardar os 
mandamentos divinos? Porque Deus tem feito algumas promessas aos Seus filhos fiéis. Note a palavra promete no texto de ontem: Promete 
grandes coisas para a vida que agora é. Deus nos tem feito promessas para 
nossa vida na Terra. Nosso proveito se deve a estas promessas. 

Quando o nosso proveito (que advém das promessas de Deus) se 
tornar visível a todos, poderemos mostrar ao mundo que há um Deus na 
Igreja. Quando Israel andava com Deus, aquela nação podia mostrar ao 
mundo que há um Deus em Israel. 

 
Confissão: "Meditarei sobre as promessas de Deus e me darei inteiramente a elas, de modo que meu proveito seja visível a todos". 

 



28 DE FEVEREIRO 

 

PROMESSA DA PROTEÇÃO 
 Leia o Salmo 91 

 
Paulo escreveu à Igreja: Sois lavoura de Deus, edifício de Deus (1 Co 

3.9b). Isso significa que pertencemos a Deus. Ora, se você tiver alguma 
construção de valor, por exemplo, a sua casa, você a protegerá de todas as 
maneiras possíveis. Deus, na Sua Santa Palavra, prometeu-nos proteção. 
Creio que a mais grandiosa de tais promessas é o Salmo 91. 

Há muitos anos, li esse Salmo em uma tradução sueca. Vi que o versículo dez, que nas versões mais conhecidas diz: Nenhum mal te sucederá, 
aparece da seguinte forma na versão sueca: Nenhum acidente te sobrevirá. 
Pesquisei o assunto, descobri que esse significado realmente está incluído 
no texto original, e reivindiquei essa proteção. 

Alguns anos mais tarde, verifiquei e descobri que, até então, tinha 
viajado a serviço da pregação do Evangelho quase 2 milhões de milhas 
(3,2 mil km) ao volante, sem ter sofrido um único acidente! Você deve entender que não me estou vangloriando da minha perícia como 
motorista; estou gloriando-me na Palavra - no Salmo 91. 

O versículo dez continua: Nem praga alguma chegará a tua tenda. 
Reivindiquei aquela parte do texto, bem como o versículo 11: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. 

Deus nos tem fornecido Suas promessas e provisões, mas viveremos 
muito aquém dos nossos privilégios, se não fixarmos nossa fé nas 
promessas de Deus. 
 
Confissão: "Faça sua confissão fundamentando-se no Salmo 91". 

 



29 DE FEVEREIRO 

 

PROMESSA DA PROSPERIDADE 
 

Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do SENHOR, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. SALMO 1.1-3 
 
Quando a Palavra de Deus tem um papel para desempenhar na sua 

vida, e você vive segundo os princípios da Palavra divina, aquilo que a 
Bíblia promete tornar-se-á realidade para você. Tudo o que você fizer será 
bem-sucedido (prosperará). 

Certa tradução da última parte de Josué 1.8 diz: Você conseguirá tratar com sabedoria todos os negócios da vida. 
A Bíblia fala a respeito do rei Uzias: Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus; e, nos dias em que buscou o SENHOR, Deus o fez prosperar (2 Cr 26.5). A Bíblia diz a respeito de José: E tudo o que 

ele fazia o SENHOR prosperava (Gn 39.23). 
 

Confissão: "Ando em santidade. Não ando no conselho dos ímpios, nem me detenho no caminho dos pecadores, tampouco me assento na roda dos escarnecedores. Antes o meu prazer está na Lei do Senhor. Medito na Palavra de Deus de dia e de noite. Por isso, sou como árvore plantada junto a corrente de águas. Produzo fruto. Minha folhagem não murcha. Tudo quanto faço será bem-sucedido". 
 



1 DE MARÇO 

 

POR TUAS PALAVRAS 
 Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. MATEUS 12.37 

 
O próprio Jesus fez a declaração acima. 
As palavras são mais importantes do que muitos se dão conta. 
Você se lembra de Jó e daqueles três supostos amigos que foram 

consolá-lo? Lembre-se da queixa de Jó contra os amigos, que foram a ele como consoladores, mas que acabaram por atormentá-lo: Até quando 
afligireis a minha alma, e me quebrantareis com palavras? (Jó 19.2). 

As palavras podem edificar-nos ou arruinar-nos. 
As palavras podem curar-nos ou deixar-nos doentes. 
De acordo com os ensinamentos bíblicos, as palavras podem ser 

empregadas para nos destruir, ou para nos deixar cheios de vida, felizes e 
saudáveis. 

As palavras que proferimos ontem dão vida ao que acontece hoje. 
Isso está em conformidade com o que Jesus disse em Marcos 11: Tudo o que disser lhe será feito (v. 23b). 
Tudo o que proferimos são palavras. Na realidade, podemos ler o 

versículo da seguinte forma: você terá o que suas palavras disseram que 
teria. 

 
Confissão: "Por minhas palavras serei justificado. Sei que terei tudo o que eu disser. Terei o conteúdo das palavras que eu proferir. Falo palavras cheias de vida, felicidade e saúde. Falo palavras que edificam e que não arruínam!" 

 



2 DE MARÇO 

 

PODER DE VIDA 
 A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto. PROVÉRBIOS 18.21 

 
"Não, não vou orar pelo seu filho", falei a uma viúva assustada, mãe 

de um moço de 15 anos de idade. "Não surtirá efeito algum. Enquanto 
você continuar dizendo ao seu filho que ele jamais prestará para nada, 
você desfará a oração". 

Ela perguntou: "Foi o Senhor que lhe revelou isso?" 
Respondi: "Não. Simplesmente sei que as condições de vida que nós 

ou nossos filhos temos foram criadas por palavras". 
Ela indagou novamente: "O que deverei fazer?" 
"Ora, há algumas coisas que você deveria ter feito quando seu filho 

era mais jovem, mas agora ele está com 15 anos. Em primeiro lugar, cesse 
de importuná-lo com censuras quanto ao seu estado de alma. Segundo, 
em vez de ficar acordada de noite na cama, preocupando-se com ele, ore: 
'Senhor, não sei onde ele está, mas onde quer que ele esteja, que possa 
estar cercado com fé e amor'. A senhora andou cercando seu filho com 
dúvidas, medo e condenação. Então, diga: 'Senhor, direi no que creio. Não 
creio que meu filho acabará indo parar em uma cadeia. Jamais direi a ele 
que não presta para nada. Creio que ele virá a servir para algo' ". 

Voltei à cidade onde aquela mulher morava 15 meses mais tarde. Resumindo essa história longa, ela veio até mim e confessou: "Foi difícil, 
mas fiz exatamente conforme o senhor me aconselhou. Antes, meu filho 
estava totalmente ao dispor do diabo, mas agora ele é totalmente de 
Deus!" 
 
Confissão: "A vida está no poder da minha língua, por isso, ministrarei a vida com ela. Falo palavras de vida". 



3 DE MARÇO 

 

MANANCIAL DE VIDA 
 A boca do justo é manancial de vida [...] PROVÉRBIOS 10.11 

 
Imediatamente após o nascimento do nosso filho e da nossa filha, 

peguei aqueles pequeninos no colo [cada um a seu tempo] e orei: "Senhor, 
graças Te dou por esta criança. Porque sei que a Bíblia nos ensina isso, 
reconheço que é minha responsabilidade instruir essa criança no caminho 
em que deve andar, para que, quando for mais velha, não se desvie dele. 
Reconheço também que a Tua Palavra nos ordena que criemos nossos 
filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, e assim farei. Sei que 
crianças aprendem de duas maneiras: pelo preceito e pelo exemplo. Vou, 
portanto, viver corretamente diante desta criança. Darei um bom exemplo. 
Além disso, creio que recebemos o que dizemos, de modo que declaro que 
esta criança crescerá forte, sem doenças, nem enfermidades; será 
mentalmente alerta e espiritualmente firme". 

Nossos filhos cresceram sem doenças ou enfermidade. Jamais orei para que fossem salvos e cheios do Espírito Santo quando ainda eram 
pequenos. 

Os filhos são produtos das palavras! 
 
Confissão: "De acordo com o Novo Testamento, em Cristo, sou justo. Logo, a minha boca é um manancial de justiça. Falo palavras de vida a respeito do próximo, bem como a respeito de mim mesmo". 
 



4 DE MARÇO 

 

PALAVRAS AGRADÁVEIS 
 Favo de mel são as palavras suaves: doces para a alma e saúde para os ossos. PROVÉRBIOS 16.24 

 
As palavras abençoam ou amaldiçoam. 
As palavras curam ou nos deixam doentes. 
As palavras que ouvimos pela manhã permanecerão conosco 

durante o dia inteiro. As esposas e os esposos precisam se dar conta de 
que uma palavra mordaz e ofensiva pela manhã estragará a eficiência do 
cônjuge durante o dia inteiro. Por outro lado, uma palavra amorosa, terna 
e bela, uma pequena palavra de oração, soará como música nos ouvidos 
do ente querido e o levará à vitória. 

Os pais e os filhos precisam se dar conta de que a atmosfera no lar é 
um produto das palavras. 

Aprenda a fazer com que as palavras trabalhem a seu favor. 
Aprenda a revestir as palavras com poder irresistível. Como você poderá 
fazer isso? Enchendo suas palavras de fé e de amor. 

 
Confissão: "Minhas palavras trabalham a meu favor. Encho-as de um poder irresistível. Encho minhas palavras de fé e amor. Minhas palavras abençoam. Minhas palavras curam. Minhas palavras levam meus entes queridos a vitória. Minhas palavras saturaram a atmosfera do meu lar de fé e amor.'" 
 



5 DE MARÇO 

 

ATMOSFERA 
 Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. PROVÉRBIOS 10.13 
 

Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma; e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. PROVÉRBIOS 24.3,4 
 
As coisas espirituais são criadas pelas palavras. Até mesmo as 

naturais e físicas são criadas pelas palavras! Deus, que é Espírito, disse: Haja luz. E houve luz (Gn 1.3b). Jesus disse: Qualquer que disser [...] tudo o 
que disser lhe será feito (Mc 11.23). Atmosferas são criadas pelas palavras. 

Se, por exemplo, você entrar em um local onde foram fritos peixes, 
notará que o cheio de peixe ainda continua na atmosfera. Se você entrar 
em um aposento onde palavras duras foram ditas, notará, igualmente, que 
elas permanecem na atmosfera. 

Os filhos criados em uma atmosfera de palavras rixentas ficam 
mentalmente deformados. Fracassam na vida, porque as palavras certas 
não lhes foram dirigidas. 

Por que algumas crianças crescem fortes e entram na batalha da vida 
e vencem? Isso ocorre porque as palavras certas foram faladas no lar delas! 
As palavras fazem as crianças amarem os estudos. As palavras trazem as 
crianças para a igreja. 

 
Confissão: "Com minhas palavras, crio a atmosfera ao meu redor. Falo palavras de sabedoria -palavras de Deus. Falo palavras de fé - palavras de Deus. Falo palavras de amor - palavras de Deus. E os aposentos ao meu redor estão cheios de bens preciosos e deleitáveis!" 
 



6 DE MARÇO 

 

PALAVRAS ERRADAS 
 O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. PROVÉRBIOS 21.23 

 
Ao virem as aflições, a maioria das pessoas quer culpar Deus por 

tudo. Então, alguns perguntam: "Por que Deus permitiu que tal coisa 
acontecesse?" 

Após as aflições terem sobrevindo a Jó, este disse: Por que o que eu 
temia me veio, e o que receava me aconteceu? (Jó 3.25). Jó abriu a porta e 
deixou que o diabo entrasse! 

Na maioria das vezes, nós somos a causa das nossas próprias 
aflições. Muitos caros irmãos cristãos não conservam o controle de sua 
boca e de sua língua. Sempre estão falando palavras erradas. Não falam 
outra coisa, a não ser a respeito da luta que tiveram com o diabo. As 
palavras de derrota são erradas. As palavras de fracasso são erradas. As 
palavras a respeito de como o diabo nos estorva, de como ele impede 
nosso sucesso, de como ele nos deixa doentes e nos conserva assim são 
erradas. Palavras desse tipo dão a Satanás domínio sobre nós e criam 
problemas. 

Quando, porém, temos a Palavra de Deus em nosso coração, e A 
pronunciamos, contrariando as aparências, contrariando a dor, 
contrariando os sintomas alarmantes, contrariando as circunstâncias excruciantes, tais condições ameaçadoras desaparecem. 
 
Confissão: "Guardo a minha boca e a minha língua. Fazendo isso, guardo a minha alma das angústias. Creio de coração na Palavra de Deus. Desejo que a Palavra esteja na minha boca e na minha língua; desejo somente declarar o que está em conformidade com a Palavra de Deus". 
 



7 DE MARÇO 

 

PALAVRAS QUE CURAM 
 Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. PROVÉRBIOS 12.18 

 
Aprendi o segredo das palavras; das palavras da fé, em meu leito de 

enfermidade, onde passei 16 meses desenganado por cinco médicos. 
Em um certo dia de agosto, em 1934, enquanto eu jazia naquele leito, 

coloquei em prática Marcos 11.23,24 e falei! Palavras foram ditas! 
Eu disse: "Creio que recebo a cura para o coração deformado. Creio 

que recebo a cura da doença incurável no sangue. Creio que recebo a cura 
da paralisia. Creio que recebo a cura desde o topo da minha cabeça até às 
plantas de meus pés". Na mesma hora, eu já estava em pé ao lado da cama, 
curado! 

Desde aquela ocasião, já se passaram 50 anos, e nunca mais sofri 
sequer uma dor de cabeça. E não vou mais ter dor de cabeça. Mas, se eu 
tivesse, não ficaria dizendo que minha cabeça está doendo. Por que não? 
Porque Jesus disse: tudo o que disser lhe será feito. Se eu estivesse com 
dor de cabeça e alguém me perguntasse: "Como você se sente?" Eu 
responderia: "Estou muito bem, obrigado. Veja bem: a Palavra de Deus 
garante que pelas Suas pisaduras [de Jesus] estou sarado. Logo, creio que 
estou curado. É o que diz a Palavra de Deus". Eu falaria as palavras certas, 
porque a língua dos sábios é saúde! 

 
Confissão: "A minha língua é saúde. Minha língua profere palavras de vida e saúde. Falo sobre saúde. Logo, sou saudável". 
 



8 DE MARÇO 

 

CONVERSA TRANSFORMADA 
 Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios [...] SALMO 1.1 
 

E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela reno-vação do vosso entendimento [...] ROMANOS 12.2 
 
A Palavra de Deus nos manda não nos conformarmos com este 

mundo. Observe que essa conformidade está relacionada à área mental. 
Em outras palavras, somos advertidos a não pensar como o mundo; 
devemos renovar a nossa mente, por meio da Palavra de Deus, e pensar 
de acordo com o que Ela declara. Então, passaremos a falar e a pensar em 
harmonia com a Palavra de Deus. 

O mundo está programado de modo negativo. O mundo pensa em 
termos de doença, medo, dúvida, derrota e fracasso. Isso porque o mundo 
sem Deus está morto espiritualmente. Por isso, o mundo está programado 
para a morte e não para a vida. Ouça o que o povo diz: "Isso me causa um 
pavor mortal". 

Se os cristãos não renovarem sua mente com a Palavra de Deus, 
cometerão o mesmo engano cometido pelo mundo. Falarão e se 
sugestionarão até ficarem doentes. Se, porém, renovarmos a nossa mente com a Palavra de Deus, experimentaremos o que Deus promete: A língua 
dos sábios é saúde (Pv 12.8). 

 
Confissão: "Jamais falo em doença. Não creio na enfermidade. Falo de saúde. A língua dos sábios é saúde. Creio na cura e na saúde. Jamais falo de fracasso. Não creio no fracasso. Creio no sucesso. Jamais falo de dúvidas. Recuso-me a duvidar. Jamais falo em derrota. Não creio na derrota. Jamais falo aquilo que o diabo está fazendo. Falo a respeito das obras de Deus". 
 



9 DE MARÇO 

 

A FÉ VITORIOSA 
 Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. 1 JOÃO 5.4 

 
Embora eu esteja neste mundo, não pertenço a ele. Sou de Deus. A 

minha cidadania é celestial. Enquanto eu viver neste mundo, habitará em 
mim Aquele que é Maior. Maior é Aquele que está em mim do que aquele 
que está no mundo (1 Jo 4.4). 

Quem está no mundo? O diabo. Ele é chamado o deus deste século em 
2 Coríntios 4.4. 

O que está no mundo? O pecado. Mas Aquele que está em mim é 
maior do que o pecado. Aquele que é maior venceu o pecado. 

O que mais está no mundo? A enfermidade. Ela não provém de 
Deus. Ela não provém do céu. No céu não há enfermidade. A enfermidade 
pertence a este mundo. Mas Aquele que é maior, que está dentro de mim, 
é Aquele que sara. 

O que mais há no mundo? Aflições. Circunstâncias contrárias. 
Coisas que parecem ser impossíveis. Mas, quando tenho de enfrentar tais 
coisas, simplesmente procuro lembrar-me de quem está dentro de mim e 
dos ensinamentos bíblicos para cada circunstância e adversidade. 

Muitas vezes, sequer senti necessidade de orar. Eu simplesmente 
encarei a circunstância e ri, declarando: "Se não conseguir passar por cima do problema, passarei ao redor. E se não conseguir caminhar ao redor, 
caminharei por baixo. E se não conseguir abrir caminho por baixo, 
atravessarei pelo meio, porque Aquele que é maior habita em mim!" 
Enquanto eu ainda ria, a adversidade fugia e se escondia! 

 
Confissão: "Sou nascido de Deus. E, liberando a minha fé pelas palavras que saem da minha boca, venço o mundo!" 



10 DE MARÇO 

 

O FRUTO DA BOCA 
 Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre; dos renovos dos seus lábios se fartará. PROVÉRBIOS 18.20 

 
Você não receberá as bênçãos de Deus simplesmente por crer. 
Você não será salvo, curado, nem receberá respostas às orações 

simplesmente por crer. 
A maioria dos cristãos pensa que tudo isso se obtém apenas pelo ato 

de crer, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que devemos crer e 
declarar o que cremos ter recebido. 

Por exemplo, para recebermos a salvação, o texto em Romanos 10.9,10 indica as condições necessárias: Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 
Note que não está escrito que você será salvo simplesmente porque crê. O versículo seguinte encerra essa idéia: Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. 
Em Marcos 11, Jesus não finalizou o versículo 23 afirmando que 

receberíamos tudo aquilo em que crêssemos. Ele o encerrou, dizendo: Tudo o que disser, receberá. 
A fé sempre é expressa em palavras! As palavras que você fala, não 

somente no domingo, na igreja, ou quando ora, mas durante a sua vida, 
todos os dias, no lar, com seus amigos e no emprego determinam aquilo 
que você receberá na vida. 

 
Confissão: "Determino que falarei somente em conformidade com a Palavra de Deus!" 
 



11 DE MARÇO 

 

DIZENDO A MESMA COISA 
 Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. HEBREUS 4.14 

 
O significado original da palavra grega traduzida por confissão, neste versículo, é literalmente dizer a mesma coisa. Por isso, poderíamos 

dizer: "Conservemos firmes o falar a mesma coisa". Note que confissão 
envolve palavras. 

O que derrota muitas pessoas é fazerem dupla confissão. Em uma 
ocasião, confessam determinada coisa, e em outra ocasião, algo bem 
diferente. 

Por exemplo, tais pessoas podem dizer a você: "Sim, o Senhor é o meu 
Pastor, nada me faltará (Sl 23.1)". Ou, confessar conforme Filipenses 4.19: "O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória, por Cristo Jesus -e estou confiando em Deus para isso". 

Porém, após despedir-se de você e encontrar-se com outra pessoa, a 
mente das pessoas exemplificadas acima pode voltar a focalizar 
problemas, de modo que farão outra confissão: "As coisas não estão indo 
muito bem. Não estamos conseguindo pagar nossas contas telefônicas. 
Precisaremos devolver nosso telefone. E parece que vamos perder nosso 
automóvel." 

E aquela primeira confissão que fizeram? Foi anulada pela segunda 
confissão! 

 
Confissão: "Faço minha boca cumprir seu dever. Tenho o cuidado de falar em conformidade com a Palavra de Deus. Depois, conservo firme a minha confissão!" 
 



12 DE MARÇO 

 

UM SALMO 
 A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais; cantando ao Senhor com graça em vosso coração. COLOSSENSES 3.16 
 

Segue-se um salmo que o Espírito Santo trouxe à minha mente: 
 

As palavras parecem tão insignificantes e pequenas que muitas 
vezes, as pessoas não prestam atenção a elas. 
Mas as palavras ditas com fé criam realidades. 
Levante-se, pois, e fale, como o Criador do Universo, que disse com 
fé: haja, e houve. 
Palavras - você as profere o tempo todo, cheias de negativismo e 
fracasso. 
Essas palavras criam derrota, tornando-o mal-sucedido, doente e 
pouco sábio. 
Mas as Palavras dadas por Deus, inspiradas pelo Seu Espírito, que 
os homens chamam as Escrituras Sagradas; essas palavras 
ouvidas com o ouvido da fé e ditas por um coração cheio de fé 
criarão na sua vida, e na de sua família também, sucesso e vitória; 
saúde e cura. 
Circunstâncias, trevas e aflições também fugirão de você. 
Cheio da Sua Palavra, inspirada pelo Seu Espírito, faça sua língua 
cumprir seu dever. 
Tome o cuidado de falar somente a verdade. 
A Palavra de Deus é a Verdade. 
Profira palavras de fé e de amor; palavras verdadeiras, e as 
verdades espirituais já não lhe parecerão irreais e distantes. 
Mas todas as bênçãos da vida, espirituais, materiais, físicas, e 
financeiras também farão morada em você. 



13 DE MARÇO 

 

O REMÉDIO DE DEUS 
 Filho meu, atenta para as minhas palavras; às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos; guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde, para o seu corpo. PROVÉRBIOS 4.20-22 

 
A nota de rodapé de uma boa Bíblia de estudos revelará que a 

última frase do texto supra pode ser lida da seguinte forma: "e remédio 
(ou medicamento) para o seu corpo". Isto significa que Deus receitou Suas Palavras para nossa cura e para nossa saúde! 

No entanto, o remédio, mesmo na dimensão carnal, não servirá para 
nada a não ser que você o tome de acordo com as instruções médicas. 

Você poderá ir ao médico, obter uma receita, adquirir o remédio, 
levá-lo para casa, colocar o remédio na mesinha de cabeceira e, ainda 
assim, piorar! Você poderá ligar para o médico e queixar-se: "Não estou 
compreendendo. Paguei bom dinheiro por esse remédio, mas estou 
piorando". O médico talvez pergunte: "Você está tomando o seu remédio 
segundo as instruções?" Você responderá: "Bem... não, mas guardo-o aqui, 
perto da cama, no vidro original". O remédio não funcionará 
simplesmente porque está no vidro. Você precisa fazer com que o remédio esteja dentro de você! 

O remédio de Deus - a Palavra de Deus - não funcionará 
simplesmente porque você A tem à cabeceira da sua cama. E sim, se você 
A colocar bem dentro de você, em seu coração, em seu espírito. Não 
simplesmente lendo-A e esquecendo-se dEla, mas meditando nEla até que 
Ela se torne parte de seu homem interior. 

 
Confissão: "Guardo cuidadosamente as Palavras de Deus no íntimo de meu coração. Elas são vida para mim. São remédio para o meu corpo!" 

 



14 DE MARÇO 

 

OBSTÁCULOS 
 E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher, que havia doze anos tinha um fluxo de sangue [...] ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. MARCOS 5.24,25,27 

 
Essa mulher, para receber a sua cura, vencer vários obstáculos. 
Segundo a tradição religiosa à qual pertencia, a mulher com 

hemorragia era tratada como os leprosos. Não tinha permissão para andar 
no meio do povo. Se alguém chegasse perto dela, ela deveria alertar: 
"Impura! Impura!" Na realidade, as mulheres na antiga Israel não 
possuíam os mesmos direitos e privilégios de se deslocar livremente pela 
cidade que a maioria das mulheres do mundo moderno desfrutam. 

Poderíamos afirmar que uma multidão se interpunha entre essa 
mulher e a sua cura. As normas sociais e os próprios ensinos religiosos 
que ela recebera interpunham-se entre ela e sua aproximação de Jesus. A mulher, porém, venceu todos os obstáculos. Penetrou no meio da 
multidão e estendeu a mão até tocar nas vestes de Jesus. 

Essa mulher não orou para Deus vencer os obstáculos; ela mesma 
fez algo a respeito! Você também terá de fazer algo a respeito dos 
obstáculos que o confrontam. Há um número demasiado de pessoas que 
esperam que Deus faça tudo, sem sobrar para elas papel algum para 
desempenhar no recebimento das Suas bênçãos. Nós, porém, temos a 
nossa participação. Para receber algo da parte de Deus é necessário fé. 

 
Confissão: "Sou crente. Não duvido. Tenho fé. Sou um vencedor. Obstáculo algum pode impedir meu acesso às bênçãos de Deus. Venço todos os obstáculos, pela fé na Palavra de Deus!" 
 



15 DE MARÇO 

 

PASSO 1: DECLARE 
 Porque dizia: Se tão-somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai em paz e sê curada deste teu mal. MARCOS 5.28,29,34 

 
Em 1953, durante uma visão, o Senhor Jesus Cristo me transmitiu 

um sermão. Ele me mandou pegar papel e lápis, e anotar os números 1, 2, 
3 e 4. Ele me disse em seguida: "Se alguém, seja onde for, der esses quatro 
passos, ou colocar em prática esses quatro princípios, sempre receberá de 
Mim, ou de Deus Pai, tudo o que quiser". 

Os passos que Jesus ensinou são fáceis. São eles: (1) Declare; (2) Realize; (3) Receba e (4) Conte. 
Jesus usou o exemplo da cura da mulher com a hemorragia para 

ilustrar esses quatro passos. 
Passo 1: declare. Qual foi o primeiro passo da mulher em direção à cura? O versículo se inicia com: Porque dizia [ela dizia consigo mesma]. 

Jesus me explicou: "Positivo ou negativo, a pessoa receberá de acordo com 
o que afirma. Aquela mulher poderia ter feito uma declaração negativa ao 
invés de positiva. Ela poderia ter dito: 'Não tem jeito. Já sofri durante 
tanto tempo. Todos os melhores médicos desistiram do meu caso. Eu 
poderia continuar como estou e morrer' -seria isso que ela teria recebido. 
Ela, porém, fez uma declaração positiva, que se tornou realidade". 

Aquilo que a mulher declarou era a sua fé falando. 
 

Confissão: "Recebo o que digo. Falo de modo positivo e recebo conforme o que falo. Aquilo que digo é a minha fé falando. E aquilo que digo me torna são". 
 



16 DE MARÇO 

 

PASSO 2: REALIZE 
 Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras [ações correspondentes]? Porventura, a fé pode salvá-lo? Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as obras; mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras [de Abraão] e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. TIAGO 2.14,18,22 

 
Passo 2: realize. A mulher com a hemorragia não teria experimentado proveito algum em dizer: Se tão-somente tocar nas suas 

vestes, sararei, se não tivesse agido à altura do que dissera. 
Jesus me revelou naquela visão: "De acordo com suas ações, você 

poderá ser um derrotado ou obter a vitória. Conforme suas ações, você 
recebe ou é impedido de receber". 

Isso é importante. Leia de novo essa declaração. 
A epístola de Tiago foi escrita aos cristãos. Tiago alertou: Meus 

irmãos, que aproveita. A maioria das pessoas pensa que Tiago estava 
escrevendo a respeito da salvação, mas, na realidade, escrevia a pessoas já 
salvas, indicando que a fé sem as ações pertinentes não funciona. É um 
grande erro confessar fé na Palavra de Deus e contradizer nossa confissão 
por meio de ações contrárias. As ações devem corresponder àquilo que 
dizemos e cremos, para recebermos da parte de Deus. 

A mulher com fluxo de sangue disse: "Se eu apenas tocar nas vestes 
de Jesus, ficarei curada", e, em seguida, agiu com base nessas palavras e 
recebeu a cura. 

 
Confissão: "Minhas ações se harmonizam com a Palavra de Deus. Minhas ações me ajudam a ter a vitória. Através de minhas ações, coloco-me em posição de receber da parte de Deus!" 
 



17 DE MARÇO 

 

PASSO 3: RECEBA 
 E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecido que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? MARCOS 5.29,30 

 
Ele era o único representante da Deidade que operava. Jesus foi 

ungido com o Espírito Santo (At 10-38). Naquela época, quem desejasse 
chegar-se à fonte de poder deveria ir aonde Jesus estivesse. Hoje, o 
Espírito Santo á a Pessoa da Deidade que atua na Terra. Ele está presente 
em todos os lugares, e, onde estiver o Espírito Santo, ali haverá poder. 

As bombas nucleares liberam a radioatividade na atmosfera; um 
poder que não pode ser visto ou sentido, mas que é perigoso e mortal. No 
entanto, há um poder que opera na Terra neste momento, que não é 
perigoso nem mortífero; um poder que é bom, que cura e liberta os 
homens - o poder do Espírito Santo! 

Ao dar-me os quatro passos para ver realizados os milagres divinos, 
Jesus me disse: "O poder sempre está presente em todos os lugares. A fé 
fundamenta a ação, faz com que você trabalhe, utilize o poder". 

A fé daquela mulher fez com que o poder fluísse de Jesus para 
dentro dela. Com nossa fé podemos ligar o plugue na força de Deus, que 
está presente em todos os lugares, e colocar aquela potência em ação para 
nosso próprio bem! 

 
Confissão: "Reconheço que o poder de Deus está presente em todos os lugares. Eu sei ligar o plugue nessa força e colocá-la em ação para meu próprio bem. A fé é a tomada". 
 



18 DE MARÇO 

 

PASSO 4: CONTE 
 Louvai ao Senhor e invocai o seu nome; fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; falai de todas as suas maravilhas. SALMO 105.1,2 

 
Passo 4: conte. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade (Mc 5.33). Não somente Jesus ouviu a mulher relatar a verdade, 

mas também a multidão inteira a ouviu. 
Jesus me disse, no tocante a esse passo: "Conte-o a fim de que outros 

possam crer e receber". 
Há uma diferença entre esse passo e o primeiro passo. O primeiro 

passo é: declarar. O quarto é contar. 
A mulher declarou aquilo em que acreditava. Então, depois de ter 

recebido, ela contou o que lhe acontecera. 
1. Declare 
2. Realize. 
3. Receba. 
4. Conte 
 Perguntei a Jesus, quando Ele me explicou esses passos: "Senhor, estás me dizendo que qualquer crente, em qualquer lugar, poderá 

preencher um cheque de vitória sobre o mundo, a carne e o diabo?" 
Respondeu Jesus: "Enfaticamente, sim. E, se não o fizerem, nada será feito. Estarão perdendo tempo, orando para que eu lhes dê a vitória. Terão de 

preencher seu próprio cheque". 
 

Confissão: "Rendo graças ao Senhor. Faço conhecidos entre os povos os feitos dEle. Canto-Lhe salmos. Narro todas as Suas maravilhas!" 



19 DE MARÇO 

 

DAVI E GOLIAS 
 Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo; porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão; e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra; e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança; porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. 1 SAMUEL 17.45-47 

 
Pedi ao Senhor mais outros textos bíblicos que encerram esses 

quatro princípios. 
Jesus sorriu e disse: "Está bem. Podem ser encontrados em uma 

história do Antigo Testamento, que você conhece desde a juventude - a 
história de Davi e de Golias". 

Perguntei: "Foi com base nesses princípios que Davi agiu?" 
Respondeu Jesus: "Exatamente. Foram esses os quatro passos dados 

por Davi". 
Após a visão, reli a história de Davi e Golias. Descobri que Davi 

declarou vitória cinco vezes antes de agir à altura! Leia a história você 
mesmo. Davi sabia que poderia receber o que declarara. Sabia que poderia 
preencher o próprio cheque com Deus. Como Davi saberia que Deus o 
faria? Deus faria qualquer coisa se Davi tivesse fé nEle para vê-Lo operar -
e Deus fará o mesmo para você também! 
 
Confissão: "Sou crente. Não sou incrédulo. Creio em Deus para a vitória total. Então, o mundo verá que Deus está em mim!" 
 



20 DE MARÇO 

 

O FILHO PRÓDIGO 
 E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome! Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho; faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai [...] LUCAS 15.17-20 

 
Jesus me lembrou a parábola do filho pródigo, no Novo Testamento, 

esclarecendo como esses quatro princípios foram seguidos. 
Note que a primeira coisa que o filho pródigo fez foi uma declaração: Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho; faze-me como um dos teus 

trabalhadores! (w. 18,19) 
Depois, ele agiu. Saiu do meio da criação de porcos e rumou pela estrada em direção à sua casa. 
Em seguida, ele recebeu o que o pai o dera. O pai o avistou quando 

ainda estava longe e teve compaixão do filho; correndo até ele, abraçou-o e beijou-o. O pai ordenou aos servos: Trazei depressa a melhor roupa; vesti-o, 
ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matai o novilho cevado (v. 22). 

Em seguida, fizeram uma festa, a fim de contar a todos sobre a benção: porque este meu filho estava morto e reviveu; tinha-se perdido e foi 
achado (v. 24). 

 
Confissão: "Sei que Deus fará tudo que minha fé confiar a Ele para fazer, desde que esteja em conformidade com a Sua Palavra. Sei preencher meu próprio cheque para com Deus. Primeiro, declaro. Depois, realizo. Em seguida, recebo. Finalmente, conto os milagres e as bênçãos recebidas!" 
 



21 DE MARÇO 

 

SABEDORIA E REVELAÇÃO 
 Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. EFÉSIOS 1.16 

 
Em Efésios 1.17-23 e em Efésios 3.14-21 observamos duas orações 

inspiradas pelo Espírito Santo, que se aplicam à Igreja, em todas as épocas 
e todos os lugares. 

O momento decisivo da minha vida ocorreu quando eu declarei 
essas orações mil vezes ou mais a favor de mim mesmo. Isto porque 
afirmei para Deus que eram orações feitas pelo Espírito, sendo 
inevitavelmente a vontade dEle para mim, assim como era a vontade de 
Deus para a Igreja em Éfeso. Então, eu continuei orando, lendo esses 
textos, e, onde Paulo dizia vosso, eu substituía por meu, da seguinte 
forma: 

 
Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos [me] conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso [meu] coração, para saberdes [eu saber] qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os [comigo] que cremos [creio], segundo a eficácia da força do seu poder; o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar a sua direita nos lugares celestiais. EFÉSIOS 1.17-20 (ARA) 
 Depois de aproximadamente seis meses, a primeira coisa pela qual 
estava orando começou a acontecer: a revelação da Palavra de Deus 
começou a aparecer diante de mim. 
 
Confissão: "Faça por você mesmo a oração em Efésios, capítulo um". 
 



22 DE MARÇO 

 

POR ESTA CAUSA 
 Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai [...] EFÉSIOS 3.14 
 

A segunda oração que eu fazia era aquela contida nos versículos 14 
a 21, do terceiro capítulo de Efésios. E orava em favor de mim mesmo, 
assim: 
 
Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, 
para que, segundo as riquezas da sua glória, vos [me] conceda que 
sejais [eu seja] corroborados [corroborado] com poder pelo seu [meu] 
Espírito no homem interior; para que Cristo habite, pela fé, no vosso 
[meu] coração; a fim de, estando arraigados [arraigado] e fundados 
[fundado] em amor, poderdes [eu possa] perfeitamente compreender, 
com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, 
e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo 
entendimento, para que sejais [eu seja] cheios [cheio] de toda a 
plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito 
mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, 
segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por 
Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém! 
 

Sugiro que você faça essas orações de Efésios por si mesmo. 
Persevere em fazê-las. Não surtirão efeito caso você as profira 
simplesmente na base de "vamos fazer para ver o que acontece". Se você 
continuar firme, porém, funcionarão para você. Louvado seja Deus! 
 
Confissão: "Ore por si mesmo as orações de ontem e hoje". 
 



23 DE MARÇO 

 

POR OUTRA PESSOA 
 Não tenho maior gozo do que este: o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 3 JOÃO 1.4 

 
Quando me pareceu que um parente, cheio do Espírito Santo, não 

conseguia entender certas verdades bíblicas importantes, fiz por ele as 
orações citadas em Efésios, todas as manhãs e todas as noites, 
substituindo o nome dele nos lugares apropriados. 

"Senhor, estou fazendo essa oração em favor de 'José'. Deus de nosso 
Senhor Jesus Cristo, conceda a 'José' ° espírito de sabedoria e de revelação, 
no pleno conhecimento dEle. Oro para que os olhos do coração de 'José' 
sejam iluminados, a fim de que 'José' saiba qual é a esperança do seu 
chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos". 

E eu continuei fazendo as duas orações. Fiz essas orações por ele de 
manhã e de noite durante dez dias. Finalmente, ele me escreveu uma carta, 
dizendo: "E notável como o meu entendimento se abriu. Estou começando 
a compreender as coisas sobre as quais você tem falado". Professor algum 
havia conversado com ele a respeito das questões espirituais. 

As pessoas freqüentemente querem saber como orar a favor dos 
amigos e dos entes queridos. Algumas delas simplesmente oram: "Deus os 
abençoe". Mas Deus já os abençoou com todas as bênçãos espirituais nos 
lugares celestiais em Cristo Jesus (Ef 1.3). Simplesmente, elas não o sabem 
e não recebem proveito. Faça essas orações de Efésios pelos seus amigos e 
entes queridos. Persevere de manhã e de noite, o mais freqüentemente 
possível. 

 
Confissão: "Faça as orações de Efésios em prol de alguém que você quer que ande na verdade". 
 



24 DE MARÇO 

 

AUTORIDADE 
 Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. LUCAS 10.19 (ARA) 

 
A palavra grega exousia significa autoridade. Ela é diferente da 

palavra que traduz poder. No texto supracitado, temos autoridade para 
pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo 

Qual é a diferença entre poder e autoridade? 
O que pode fazer um policial uniformizado para orientar o fluxo do trânsito na hora do rush? Ele pode fazer muito. Isto por que o policial tem 

o poder, a força para frear as possantes máquinas? Não! Seus maiores 
esforços físicos não poderiam parar os carros que andam velozmente. Ele 
não tem poder para fazer isso, mas tem algo muito melhor. O policial está 
investido com a autoridade do governo ao qual serve. Por isso, mesmo um 
estrangeiro na cidade reconhece essa autoridade e lhe obedece. 

A autoridade é o poder delegado. 
 

Confissão: "Recebi autoridade para pisar serpentes e escorpiões e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Absolutamente nada me causará dano". 
 



25 DE MARÇO 

 

PODER DELEGADO 
 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto [...] MATEUS 28.18,19 (ARA) 

 
A autoridade na Terra é constituída no Nome de Jesus Cristo; 

autoridade que Ele obteve quando venceu Satanás e foi, posteriormente, 
delegada à Igreja pelo próprio Jesus Cristo. 

Jesus proferiu essas palavras em Mateus 28 após Sua morte na cruz, 
após Seu sepultamento, após Ele ter derrotado Satanás no inferno, após a 
Sua ressurreição, e após Jesus ter garantido com Seu próprio sangue a Sua 
entrada no Santo dos Santos celestial - porém, imediatamente antes da 
Sua ascensão, para sentar-Se à destra do Pai. 

Jesus disse que toda a autoridade no céu e na Terra foi dada a Ele. 
Imediatamente, Ele investiu também a Sua Igreja na Terra com essa autoridade, ordenando: Ide, portanto [...] 

Marcos registrou as palavras de Jesus nessa mesma ocasião: E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, expulsarão demônios; falarão novas línguas; pegarão nas serpentes; e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão (Mc 16.17,18). 
 
Confissão: "A autoridade que há no Nome que está acima de todo nome foi dada à Igreja. Foi dada a mim. Tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo". 
 



26 DE MARÇO 

 

SEDE FORTALECIDOS 
 No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. EFÉSIOS 6.10,11 

 
O que você pensaria se fosse até ao centro da cidade e visse um 

guarda de trânsito na frente de um automóvel, segurando-o na tentativa 
de impedir seu avanço? Você pensaria: "Ele não pode fazer isso. Não tem 
forças para agüentar aquele carro!" 

Algumas pessoas lêem Efésios 6.10 e pensam que o Senhor lhes está 
mandando serem fortes em si mesmas. E se esforçam para serem fortes. 
Dizem: "Oh, ore por mim, para eu agüentar firme até o fim!" Mas Deus 
não falou uma só palavra a respeito de sermos fortalecidos em nós 
mesmos, ou na força do nosso poder. 

O guarda de trânsito se coloca diante dos automóveis e ergue a sua 
mão, porque sabe que os motoristas vão parar como ele ordena. O policial 
não precisa exercer sua força; ele tem a força na autoridade que lhe foi 
dada. 

E isso que o Senhor nos garante. Jesus está dizendo: "Seja forte no 
Senhor. Seja forte na autoridade do Seu poder. Simplesmente dê um passo 
para colocar-se na frente do diabo que avança". Levante sua mão em 
Nome de Jesus, e diga: "Nenhum passo além de onde você está! Pare 
agora mesmo!" 

 
Confissão: "Sou forte no Senhor e na força do Seu poder. Estou investido de autoridade do Senhor Jesus Cristo. Quando ergo minha mão em Nome de Jesus e digo: "Nenhum passo além de onde você está", o diabo pára exatamente onde está!" 
 



27 DE MARÇO 

 

RESISTI-LHE FIRMES 
 Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar; ao qual resisti firmes na fé [...] 1 PEDRO 5.8,9 

 
Em 1942, tive uma luta contra sintomas de doença no meu corpo. 

Orei, apropriei-me das promessas de Deus e fiquei firme. Mas às vezes 
parecia que eu sairia perdendo. 

Em uma noite, tive um sonho. Sonhei que eu e outro homem estávamos em algum tipo de campo de desfiles. Parecia um estádio de 
futebol. Havia arquibancadas nos dois lados. Estávamos andando e 
conversando quando, de repente, o homem olhou para trás e gritou: "Olhe!" e começou a correr. Voltei-me e vi que dois leões ferozes quase me 
alcançando. Corri uns dois passos. Depois, gritei ao outro homem: "Você 
não poderá dar conta! Você não pode correr mais do que eles!" Parei 
completamente, virei-me e os enfrentei. Estava trêmulo. Fiquei arrepiado. 
Mas falei: "Fico firme contra vocês. Não arredarei pé, em Nome de Jesus 
Cristo". Os leões pararam, chegaram até mim, farejaram meus pés e 
simplesmente se afastaram. Acordei e o texto de 1 Pedro 5.8 me veio à 
mente. Sabia que minha batalha física fora vencida. Ganhei minha cura de 
imediato. Eu quase fugira, mas me mantive firme. Empregara a minha 
autoridade. 
 
Confissão: "Resisto ao diabo, firme na fé. Mantenho minha posição. Emprego a minha autoridade, e o diabo foge de mim, como se estivesse aterrorizado". 
 



28 DE MARÇO 

 

A FOME ORIGINÁRIA 
 Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. LUCAS 10.19 (ARA) 

 
A autoridade é o poder delegado.Seu valor depende da força por 

detrás do usuário. 
Jesus disse: Vos dei autoridade. Quem a deu? Jesus. Quem é Jesus? Ele 

é Deus manifesto em carne! Foi Deus quem garantiu isso. Deus, portanto, disse: Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. 
As serpentes e os escorpiões representam demônios e espíritos 

malignos e o poder do inimigo. 
O próprio Deus é o Poder, a Força, por detrás dessa autoridade. O 

cristão que está plenamente consciente do poder divino que há por detrás 
dele e da sua própria autoridade pode, portanto, enfrentar o inimigo sem medo ou hesitação. 

Por detrás da autoridade que o cristão possui, há um poder muito 
maior do que o que apóia os nossos inimigos. E aqueles inimigos são 
obrigados a reconhecer esta autoridade! 

Não se admira que o apóstolo João tenha dito: Maior é aquele que está 
em vós do que aquele que está no mundo (1 Jo 4.4). 
 
Confissão: "Eu creio. Jesus me tem dado autoridade. Deus me tem dado autoridade. O próprio Deus é o poder por detrás dessa autoridade. E essa autoridade que Deus me deu é sobre todo o poder do inimigo!" 
 



29 DE MARÇO 

 

PODER DA RESSURREIÇÃO 
 Para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição [...] FILIPENSES 3.10 

 
Em Efésios, Paulo realmente estava orando para que a Igreja 

recebesse conhecimento pela revelação das coisas espirituais. Se você tem 
orado de acordo com Efésios em seu próprio favor, conforme sugeri, você 
entenderá que Paulo queria que os cristãos de Éfeso conhecessem: 

 
[...] a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o a sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. EFÉSIOS 1.19-21 

 
Houve tamanha manifestação da onipotência divina ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, que realmente foi a mais poderosa operação de Deus! E Deus quer que saibamos o que aconteceu nessa ocasião. 
Todas as potestades do ar opunham-se à ressurreição. Essas forças 

malignas fizeram o máximo para derrotar o plano de Deus. Mas esses 
poderes foram derrotados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele foi 
entronizado muito acima deles e reina com a autoridade do Altíssimo. 
Logo, a fonte originária da nossa autoridade acha-se nessa ressurreição de 
Cristo por Deus, que O entronizou com Ele na glória. 

 
Confissão: "O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo que está por detrás da minha autoridade!" 
 



30 DE MARÇO 

 

PARA CONOSCO 
 Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti; eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. SALMO 40.5 

 
Você notou a expressão utilizada em Efésios 1.19: A sobreexcelente 

grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? Toda a demonstração da 
glória de Deus revelada na manifestação da Sua onipotência apontava 
para o homem - as maravilhas que tens operado para conosco. 

A cruz de Cristo, que representou a máxima obediência a Deus, a 
expiação dos pecados, e a derrota esmagadora de todos os inimigos de 
Deus, nos revela um homem representativo. 

Cristo foi o nosso Representante, nosso Substituto, vencendo em 
prol da humanidade e preparando um trono e um ministério celestial para 
aqueles que por Ele vencessem. 

A fonte originária da nossa autoridade, portanto, encontra-se em 
Deus que ressuscitou a Cristo e O assentou à Sua destra. 

Na Epístola aos Efésios, percebemos que Deus quer que a Igreja 
obtenha revelação do conhecimento de tudo o que Cristo significa para 
nós. 

 
Confissão: "Eu creio. Estou recebendo o espírito de sabedoria e de revelação do conhecimento de Deus. Os olhos do meu entendimento estão sendo iluminados para eu saber qual é a suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos!" 
 



31 DE MARÇO 

 

RESSUSCITADOS JUNTOS 
 E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós [...] que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o a sua direita nos céus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. EFÉSIOS 1.19,20; 2.1 

 
Abra sua Bíblia em Efésios 2.1. A versão Almeida revista e corrigida 

tem o seguinte aspecto: 
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. 
Quando uma palavra é grifada, significa que ela foi acrescentada 

pelos tradutores naquela versão. Assim, a tradução literal do texto original é: E estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Na versão Almeida 
revista e atualizada, tem-se: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. 

Eu quis enfatizar que o significado do verbo empregado no primeiro 
versículo do capítulo dois [ressuscitar] é o mesmo do versículo 20 do 
capítulo um [vivificar]! Paulo não escreveu em forma de capítulos e 
versículos; posteriormente, os homens que organizaram a Bíblia 
agruparam esses textos, a fim de referenciá-los com mais facilidade. 

Nosso texto a seguir visa a deixar o significado do versículo mais 
óbvio para você: quando Ele [Deus] O ressuscitou [a Cristo] dentre os mortos. E vos [ressuscitou] estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O 
mesmo verbo que expressa a ressurreição de Cristo também expressa a 
vivificação do povo cristão! Logo, o mesmo poder de Deus que 
ressuscitou Cristo dentre os mortos também ressuscitou [espiritualmente] 
a Sua Igreja! 

 
Confissão: "O mesmo poder supremo que ressuscitou Jesus dentre os mortos também me ressuscitou!" 



1 DE ABRIL 
 

ASSENTADOS JUNTOS 
 Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, [Deus] nos vivificou juntamente com Cristo (pela graça sois salvos), e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. EFÉSIOS 2.5,6 

 
O próprio poder que ressuscitou o Senhor dentre os mortos também 

ressuscitou o Seu Corpo [a Igreja de Cristo]. A cabeça e o corpo são 
naturalmente ressuscitados juntos. Deste modo, o próprio ato que 
assentou Cristo também assentou o Seu corpo. Onde estamos assentados? 
Nos lugares celestiais! Agora mesmo! Não nos sentaremos lá algum dia; 
Deus nos fez assentar agora nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 

Cristo está assentado à destra do próprio Pai. Logo, nós também 
estamos assentados à destra dEle! A destra é o lugar da autoridade. Deus 
realiza a totalidade do Seu plano e programa por intermédio de Sua mão 
direita - por intermédio de Cristo e do Seu Corpo espiritual, que é a Igreja. 

A destra do trono da Majestade (Hb 8.1) nos céus é o centro do 
poder do Universo! O exercício do poder deste trono foi entregue ao 
Cristo ascendido, e esta autoridade pertence a nós. 

 
Confissão: "Deus me deu vida juntamente com Cristo. Deus me ressuscitou juntamente com Ele. Deus me fez assentar juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Enquanto atuo na Terra, cooperando com Deus na realização do Seu plano, estou sentado, no que diz respeito a autoridade, à destra do Pai". 
 



2 DE ABRIL 
 

DEBAIXO DOS NOSSOS PÉS 
 Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. EFÉSIOS 1.20-23 

 
A Igreja é o Corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o Corpo de 

Cristo. 
Agora, surge a pergunta: onde estão os pés? Estão na cabeça ou no 

corpo? Estão no corpo, é claro. 
Olhe de novo o texto de hoje: descreve onde estamos assentados. 
Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Os pés de 

Cristo estão no Seu Corpo. Logo, todas as coisas foram postas debaixo dos 
nossos pés! 

Quais são todas as coisas a respeito das quais Paulo fala? 
Principados, potestades, poder e domínio. Em outras palavras, todo o 
poder do inimigo está debaixo dos nossos pés! 

Alguém disse que, se temos alguma coisa para dizer a Satanás, 
devemos escrevê-la nas solas dos nossos sapatos! 

 
Confissão: "Estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Sou membro do Corpo de Cristo. Todo o poder do inimigo está debaixo dos meus pés!" 
 



3 DE ABRIL 
 

PORQUE EU VOU 
 Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. JOÃO 14.12 

 
O Dr. John Alexander Dowie (1847-1907) foi usado por Deus para 

introduzir novamente a cura divina na Igreja moderna. 
O Dr. P. C. Nelson, fundador do Instituto Bíblico das Assembléias 

de Deus no Sudoeste do EUA, disse: "Não se pode seguir a doutrina de Dowie. Devemos seguir a sua fé". 
Ouvi o Dr. Nelson contar que, quando ele era um jovem pastor 

batista, presenciou Dowie ministrando a uma mulher com um câncer que 
tinha uma cor arroxeada e que cobria a maior parte do rosto dela. 

Nelson disse: "Vi Dowie, na presença do nosso grupo de seis 
pastores denominacionais e três médicos, simplesmente estender a mão e 
agarrar aquele câncer, dizendo: 'Em Nome do Senhor Jesus Cristo!', e 
arrancá-lo do rosto da mulher. Os médicos presentes a examinaram 
imediatamente e disseram que a pele do rosto dela estava como a pele de 
uma criança recém-nascida". 

Jesus explicou que aqueles que nEle crerem poderão fazer as obras que Ele fazia, porque irão para junto do Pai Os cristãos podem fazer essas 
mesmas obras, porque Jesus está assentado à destra do Pai nas Alturas, no 
lugar da autoridade. 
 
Confissão: "Creio em Jesus, porque Ele foi para o Pai, que é meu Pai também, e está assentado a destra da Majestade nas Alturas. Eu estou assentado com Ele, por isso posso realizar as obras do meu Pai, em Nome de Jesus". 
 



4 DE ABRIL 
 

AS OBRAS QUE EU FAÇO 
 E aconteceu que, num daqueles dias, entrou [Jesus] num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu; e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água; e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? [...] LUCAS 8.22-25 

 
John Alexander Dowie nasceu em Edimburgo, na Escócia, e mudou-

se para a Austrália quando ainda era jovem. Por volta de 1875, quando 
Dowie pastoreava uma igreja congregacional em Newton, na Austrália, 
uma peste terrível varreu aquela parte do país. Foi durante aquela peste 
que Dowie recebeu, pela primeira vez, luz sobre a cura divina e a auto-ridade que os cristãos possuem. 

Li que Dowie disse, em certa ocasião: "Atravessei o oceano 14 vezes 
de navio. Durante aquelas 14 travessias, surgiram muitas tempestades. 
Mas todas as vezes que isso acontecia, eu sempre fazia como fez Jesus: 
repreendia a tempestade. E cessou cada uma delas". 

Dowie sabia que Jesus havia dito: Aquele que crê em mim, fará 
também as obras que eu faço. Dowie sabia que estava ligado a Deus. 
Você e eu estamos ligados a Deus tanto quanto Dowie ou qualquer outra 
pessoa já esteve. 

 
Confissão: "Creio em Jesus. As obras que Jesus Cristo fazia na Terra eu também posso realizar,pois assim Jesus falou; logo, eu posso". 
 



5 DE ABRIL 
 

NO LIMIAR DA AUTORIDADE 
 [...] e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. MARCOS 4.38,39 

 
Uma grande tempestade - um furacão - levantou-se certo dia de 

primavera. No estado do Texas, a maioria das pessoas tinha descido aos 
porões à prova de furacões. Nós não tínhamos tal porão. E, além disso, eu 
estava confinado à cama e quase totalmente paralisado. Fiquei amedrontado. Se o furacão nos atingisse, meu pequeno quarto, no canto 
da casa, seria atingido primeiro, porque os ventos partiam para aquela 
direção. A casa ruiria bem em cima de onde eu estava! 

Logo, com desespero e sem parar para pensar se eu poderia fazer 
assim ou não, orei: "Querido Senhor, sou Teu filho. Quando aqueles 
discípulos estavam prestes a afogar-se, acordaram-Te e disseram: 'Não Te 
importa que pereçamos?' E Tu Te importaste. Despertaste e repreendeste 
o vento. Sei que Tu não queres que eu pereça, mas não posso sair daqui. 
Estou na cama, e essa parede está para ser derrubada por cima de mim. 
Por isso, agora repreendo essa tempestade em Nome de Jesus!" 

Com a rapidez de um estalar de dedos, a tempestade cessou. Houve 
calmaria. Fiquei muito contente. Não conhecia, naquele tempo, as grandes 
verdades a respeito da autoridade do cristão. Chegara ao limiar dela e a 
exercera sem realmente saber o que fizera. Mas Deus deseja que 
obtenhamos a revelação da Verdade da Sua Palavra, a fim de 
compreendermos o que nos pertence e o aplicarmos à nossa vida. 

 
Confissão: "Obterei a revelação da Verdade da Palavra de Deus, compre-enderei e usarei aquilo que me pertence". 
 



6 DE ABRIL 
 

PODEROSOS DESTRONIZADOS 
 Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos; não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam; mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério [...] 1 CORÍNTIOS 2.6,7 

 
A Palavra de Deus ensina que Satanás e os espíritos maus são 

rebeldes que usurparam autoridade e foram destronizados pelo Senhor 
Jesus Cristo. A tradução de Moffatt (em inglês) desse trecho nos fala: Poderosos destronizados que dominam esse mundo. 

Deus criou a Terra e a plenitude dela. Depois, concedeu a Adão o 
domínio, ou a autoridade, sobre todas as obras das Suas mãos (Gn 1.27,28; 
Sl 8.3-6). De certa forma, Adão foi feito deus deste mundo. Quando Adão 
se vendeu a Satanás, este por meio de Adão, tornou-se o deus deste 
mundo (2 Co 4.4) e um detentor rebelde da autoridade de Adão. 

No entanto, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o último Adão (1 Co 
15.45). Jesus veio como nosso Representante - nosso Substituto - e derrotou Satanás! Jesus não o fez visando à Sua vantagem; Ele o fez por 
nós! Tudo quanto Jesus fez pertence a nós. 

Nós, cristãos, devemos lembrar-nos de que, embora estejamos no 
mundo, não somos do mundo. Satanás não nos deve dominar. Somos nós 
que devemos e podemos dominá-lo. Temos autoridade sobre ele, pois 
Jesus o derrotou por nós. 

 
Confissão: "Jesus derrotou Satanás e seus exércitos para mim. Satanás não me poderá dominar. Eu o domino. Jesus me deu autoridade sobre Satanás, e eu a empregarei". 
 



7 DE ABRIL 
 

SEU CORPO 
 Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 
CORINTIOS 12.27 

 
Às vezes, oramos da seguinte maneira a respeito do trabalho do 

Senhor na Terra: "Senhor, faze Tu isso. Senhor, faze Tu aquilo". 
Mas pense a respeito daquilo que Jesus disse em Mateus 28: Toda a 

autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto [...] O Senhor transmitiu 
a nós a autoridade sobre a Terra. Ele nos comissionou a ir por todo o 
mundo. 

Na realidade, a autoridade que Cristo exerce sobre a Terra tem de ser exercida por meio da Igreja. A Igreja é o Seu Corpo. E a Igreja está aqui. 
Cristo não está, fisicamente, em nosso meio, pois Ele está à destra do Pai. 
Cristo é o Cabeça da Igreja, no entanto, todas as Suas ordens devem ser 
executadas através do Seu Corpo. Todas as obras que Cristo realizou na 
Terra devem ser executadas através do Seu Corpo. 

Você é individualmente um membro do Corpo de Cristo. Ele 
revestiu você de autoridade sobre todo o poder do inimigo! 
 
Confissão: "Sou individualmente membro do Corpo de Cristo. Sou cooperador de Deus na realização da Sua obra na Terra. Estou bem equipado, revestido de poder e de autoridade em Nome de Jesus. E cumprirei fielmente a minha parte no plano de Deus". 
 



8 DE ABRIL 
 

PERMITIDO 
 Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. MATEUS 18.18 

 
Muitas coisas ruins existem porque os cristãos permitem a sua 

existência; simplesmente, nada fazem a respeito. Às vezes, os cristãos nem 
sabem que podem realizar algo para mudar as situações. 

Há muitos anos, enquanto meditava e estudava a respeito da 
autoridade que os remidos possuem, tive a impressão de que o Senhor me 
lançava um desafio. Naquela ocasião, já fazia 15 anos que eu orava pela 
salvação do meu irmão mais velho. Freqüentemente, orava e jejuava 
durante três dias ininterruptos em prol da salvação dele - mas ele piorava 
em vez de melhorar. Eu orava: "Deus, salva-o. Deus, salva-o". No entanto, 
nada aconteceu. Certa ocasião, reclinado na cama, estudando, ouvi o 
Senhor em meu espírito. Ele me lançou um desafio: "Faça você algo a 
respeito dessa situação. Você tem autoridade. Você pode agir em Meu 
Nome!" 

Levantei-me e falei: "Em Nome de Jesus Cristo, quebro o poder do 
diabo sobre a vida de Dub. Reivindico a sua salvação e libertação!" 

Depois de duas semanas, recebi a notícia de que Dub nascera de 
novo. 

 
Confissão: "Jesus disse que o céu nos apóia em tudo quanto nós, cristãos, proibimos ou permitimos. Em Nome de Jesus, proíbo ou amarro a obra do inimigo. Em Nome de Jesus, desligo, desamarro e permito que o poder de Deus flua no meu campo de operação". 
 



9 DE ABRIL 
 

FUGIRÁ DE VOCÊ 
 [...] resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. TIAGO 4.7 

 
Todo trecho do Novo Testamento que alude ao diabo sempre manda 

você e eu lutarmos contra o inimigo. Jamais os cristãos do Novo 
Testamento são ordenados a orar para Deus fazer algo a respeito do diabo! 

Em Tiago 4.7, a palavra vós é o sujeito oculto da frase. Resisti (vós) 
ao diabo, e ele fugirá de vós. Note que não se trata de: "Orai para Jesus 
não deixar o diabo pegar-vos". 

Perceba, também, que a Bíblia não diz: "Quando você se sentir 
disposto, você poderá resistir ao diabo, e isso funcionará para você". Não. 
Quer você sinta disposição, quer não, a autoridade continua pertencendo 
a você. Você não pode sentir a autoridade; simplesmente a exerce! 

Certa vez, senti no meu espírito que havia um significado especial 
para a palavra fugir em Tiago 4.7. Em um grande dicionário, encontrei 
uma definição que parecia adaptar-se àquilo que meu espírito pedia: Correr para longe, aterrorizado. 

Ponha em prática o texto de Tiago 4.7. Não o considere mero conto 
de fadas, mas a Palavra de Deus, que deve ser praticada. Se agir pela fé 
conforme esse texto, o diabo e suas legiões fugirão aterrorizados de você! 

 
Confissão: "Resisto ao diabo, conforme a Palavra de Deus. Satanás sai correndo de perto de mim, aterrorizado. Ele tem pavor mortal de Jesus Cristo; logo, tem pavor mortal de mim!" 
 



10 DE ABRIL 
 

EXPELIRÃO DEMÔNIOS 
 E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, expulsarão demônios [...] MARCOS 16.17 

 
O primeiro sinal que, segundo disse Jesus, seguiria todo e qualquer cristão, foi: Em meu nome, expulsarão demônios. 
Jesus não falou necessariamente a respeito de expulsar o diabo dos 

endemoninhados. Jesus estava afirmando, simplesmente, que os que 
crêem teriam autoridade sobre o diabo. Romperiam o poder do maligno 
sobre si mesmos e sobre a vida de seus entes queridos. Estariam libertos 
do inimigo, porque exerceriam autoridade sobre ele. 

Note também que Jesus não falou a respeito de orar a Deus ou a 
respeito de Ele mesmo fazer algo a respeito dos demônios. Cristo disse 
que os cristãos tratariam disso, expulsando os demônios. Os cristãos 
falariam novas línguas, imporiam as mãos sobre os enfermos que ficariam 
curados. 

Não ore para Deus impor as mãos sobre os enfermos, faça-o você! 
Não ore para Deus expulsar o diabo, faça-o você! 

 
Confissão: "Sou uma pessoa que crê, e esse sinal me segue. Em Nome de Jesus, expulso os demônios, mantendo-os fora do meu caminho; rompo o poder do diabo sobre minha vida e a de meus entes queridos. Ando livre do inimigo, porque exerço autoridade sobre ele". 
 



11 DE ABRIL 
 

SEU DOMÍNIO 
 Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça [o favor imerecido de Deus] e o dom da justiça [que endireita a situação deles diante de Deus] reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo [o Messias, o Ungido]. ROMANOS 5.17 (AB) 

 
Na época em que Paulo escreveu esse texto, havia reis que 

governavam determinados países ou domínios. 
Você também deve reinar no seu domínio. Isso não significa que 

deva governar sobre outras pessoas, mas reinar na sua vida, no seu 
domínio. Você precisa exercer domínio sobre as circunstâncias: pobreza, 
enfermidade, sobre tudo que seja empecilho. Você deve dominar, porque 
tem autoridade! 

Como você tem autoridade? Por intermédio de um só: Jesus Cristo. 
Não deixe o diabo defraudá-lo das bênçãos que Deus planejou que 

você tivesse. Não foi, de modo algum, a intenção de Deus que você fosse 
indigente e pobre. Ele não queria que o diabo reinasse sobre os seus 
familiares e os dominasse. Brigue com o diabo. Diga-lhe: "Tire as mãos de 
cima de meus filhos. Você não tem direito sobre a minha casa. Eu reino 
sobre esse domínio". Se ele responder alguma coisa, cite Romanos 5.17. 

 
Confissão: "Reino no meu domínio. Tenho a autoridade de reinar. Reino por Jesus Cristo. O inimigo não pode reinar sobre a minha família, nem sobre mim!" 
 



12 DE ABRIL 
 

A IGREJA 
 E sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo [...] EFÉSIOS 1.22,23 

 
Quão grande é a necessidade de a Igreja despertar e apreciar a 

grandeza da sua posição e privilégio; ser exaltada até o lugar que Deus 
quer para ela, e conscientizar-se de que deve dominar os poderes dos 
lugares celestiais! 

Freqüentemente, a igreja fracassa no seu ministério de autoridade, 
até mesmo curvando-se na derrota e sendo vencida pelo medo. 

[...] O constituiu como cabeça da igreja. A Igreja! O motivo por que 
Jesus é o Cabeça sobre todas as coisas - diabo, demônios, enfermidade, 
pobreza e tudo mais - é o benefício da Igreja! Precisamos sentar-nos 
reverentemente e meditar diante dessas verdades poderosas, a fim de 
deixar seu maravilhoso significado alcançar o nosso coração. Nessa 
atitude, o Espírito da Verdade poderá erguer-nos até a posição na qual 
veremos, na íntegra, o que a Palavra de Deus declara: Deus tornou Cristo 
o Cabeça de todas as coisas por amor à Igreja, a fim de que ela, por 
intermédio de Jesus, exerça autoridade sobre todas as coisas. 

 
Confissão: "Jesus é o Cabeça da minha vida. Jesus é Senhor de tudo. Ele me deu autoridade sobre todas as hostes do inimigo. Maior é Jesus, que está em mim, do que aquele que está no mundo. Sou mais que vencedor nAquele que me amou e Se entregou por mim". 
 



13 DE ABRIL 
 

PRIMOGÊNITO DENTRE OS MORTOS 
 O qual [o filho] é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação; porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades; tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja; é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. COLOSSENSES 1.15-20 

 
Embora o eterno Filho de Deus seja em tudo igual ao Pai, Ele aceitou 

uma posição subordinada e empreendeu a tarefa de reconciliar o mundo 
com Deus pelo sangue da Sua cruz. 

Com esse propósito, Jesus Se entregou à morte (Mt 27.50). Quando 
Jesus foi feito pecado por nós (2 Co 5.21), Deus O entregou ao adversário. Assim aconteceu quando brotou dos lábios de Jesus aquele grito que parte corações: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O espírito de Jesus 
foi levado pelo adversário e carregado para onde o espírito do pecador irá 
quando morrer. Jesus foi colocado na cruz, pelos nossos delitos, a fim de 
que ressuscitasse para a nossa justificação (Rm 4.25). A sabedoria do Pai 
entregou Jesus, o Justo, à morte, para que nossa dívida fosse paga, e Jesus 
Se tornasse o Primogênito dentre os mortos! 

 
Confissão: "Obrigado, Jesus, por ter morrido pelos meus pecados. Obrigado, Jesus, porque pagaste a minha dívida para que eu me libertasse!" 
 



14 DE ABRIL 
 

DESPOJADOS 
 E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. COLOSSENSES 2.15 
 

E, quanto aos príncipes e governantes hostis, Ele os sacudiu de Si mesmo, e os exibiu publicamente como conquistas dEle... COLOSSENSES 2.15 (WNT) 
 
A Bíblia nos ensina, no versículo citado, que Jesus desbaratou Satanás e triunfou sobre ele. Uma outra versão diz: Ele [Jesus] o despiu. De 

que Jesus despiu ou despojou Satanás? Da autoridade do inimigo sobre o 
homem. 

Quando Jesus derrotou Satanás e o despojou de autoridade, foi você 
quem realizou esta obra por intermédio de Cristo. Jesus agiu em seu lugar, 
por você. 

O que Cristo realizou foi em meu favor. Ele o fez como seu 
Substituto. Jesus venceu o diabo em seu lugar, e Deus considerou esse fato 
em seu favor, como se fosse você quem tivesse agido contra Satanás! 

Nós não estamos enfatizando a sua natureza carnal. Você não deve 
supervalorizar a sua carne. Estamos falando a respeito do que você é em Cristo. 

Você pode dizer: "Em Cristo, eu derrotei Satanás e o despojei de autoridade". E ainda: "Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu 
ressuscitei com Ele". 

 
Confissão: "Cristo Jesus cumpriu as penas que a Justiça cobrava de mim. Pagou a penalidade do pecado por mim. Despojou as hostes das trevas da sua autoridade sobre mim. Satanás, portanto, não tem domínio sobre mim!" 
 



15 DE ABRIL 
 

PARALISADO 
 E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. HEBREUS2.14 
 

[...]para que Ele paralisasse aquele que tinha o domínio da morte, a saber, o Adversário. HEBREUS 2.14 (RNT) 
 
Jesus aniquilou os poderes das trevas! Paralisou o poder mortífero 

dos demônios! Quando Jesus Se encontrou com João, o Revelador, na Ilha de Patmos, Jesus lhe disse: Eu sou o que vive; fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém! E tenho as chaves da morte e do inferno (Ap 1.18). 
As chaves representam a autoridade. Jesus venceu Satanás e o 

despojou da autoridade. Jesus subjugou todo o inferno! 
No entanto, Jesus não conquistou as chaves do inferno para proveito 

próprio. Conquistou-as em nosso favor. Era como se você e eu tivéssemos 
pessoalmente enfrentado Satanás, vencendo-o e despojando-o da sua 
autoridade, e conseguido o domínio sobre ele. 

 
Confissão: "Jesus é o Cabeça da minha vida. Jesus é Senhor de tudo. Jesus venceu Satanás por mim. Jesus despojou Satanás da sua autoridade sobre mim. Aos olhos do céu, do inferno, e deste universo, era como se eu, pessoalmente, tivesse enfrentado Satanás, vencendo-o e despojando-o da sua autoridade, e conseguido o domínio sobre ele. Logo, em Jesus Cristo, sou mais que vencedor. Sou detentor de autoridade. Tenho o domínio sobre Satanás e todas as suas cortes!" 
 



16 DE ABRIL 
 

O AGENTE DEUS 
 E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade; Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E, quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. COLOSSENSES 2.10,12,13 

 
Note a expressão pela fé no poder de Deus. Jesus foi ressuscitado 

mediante a fé no poder de Deus, e nós ressuscitamos ao mesmo tempo. 
Foi Deus quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Foi Deus quem 
concedeu a Jesus um Nome acima de todo nome, cancelou a cédula que 
era contra nós e a removeu inteiramente, encravando-a na Sua cruz (Cl 
2.14). Foi o Senhor quem despojou os principados das trevas da 
autoridade deles e a entregou ao Filho (Cl 2.15). Foi o Pai quem nos deu 
vida "juntamente com Ele". 

Na mente de Deus, legalmente falando, foi no momento em que Jesus foi ressuscitado e vivificado que nós fomos criados de novo. Pois 
somos feitura dele, criados em Cristo Jesus (Ef 2.10). Esse fato da nossa 
nova criação se torna uma realidade vital em nossa vida quando, 
individualmente, nascemos de novo (sendo tornados novas criaturas). 

Ressuscitados com Cristo! Vivificados com Ele! Assentados com Ele! 
(Ef 2.4-6). 

 
Confissão: "Por meio da fé no poder de Deus, fui ressuscitado juntamente com Cristo e estou assentado com Ele nos lugares celestiais". 
 



17 DE ABRIL 
 

ANALOGIA 
 E ele é a cabeça do corpo da igreja; é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. COLOSSENSES 1.18 

 
É justamente neste aspecto que nós, os cristãos, estamos alheios! 

Reconhecemos que Jesus é o Cabeça da Igreja e O temos exaltado à Sua 
posição de poder. Mas o que temos deixado de perceber é que a cabeça 
depende totalmente do corpo para levar a efeito os Seus planos. Não 
notamos que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Muitas 
vezes, não percebemos que Jesus tem autoridade sobre o poder de Satanás. 
Se for para essa autoridade ser exercida, terá de ser por meio do corpo. 
Temos tanta certeza de que nós não podemos fazer coisa alguma, que 
deixamos tudo por conta de Cristo, o Cabeça da Igreja - a cabeça nada faz 
sem o corpo. 

Considere a sua cabeça como exemplificação. Ela não tem 
capacidade de efetuar plano algum sem a cooperação do seu corpo. A sua 
cabeça pode ver um hinário em uma prateleira, mas, sem a cooperação do 
corpo, a cabeça nunca poderá cantar os hinos daquele hinário. 

O ministério que Deus deseja realizar por intermédio do Seu Filho 
no mundo será executado por meio do Corpo de Cristo. Nós - o Corpo de 
Cristo - temos a mesma autoridade que a Cabeça possui! 

 
Confissão: "O ministério que Deus pretende realizar por intermédio do Seu Filho no mundo será realizado por meio do Corpo de Cristo. Eu sou membro do Corpo e exercerei a minha autoridade!" 
 



18 DE ABRIL 
 

O QUE QUISERDES 
  Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. JOÃO 15.7 

 
O Senhor me disse, enquanto eu orava a respeito da morte iminente 

de entes queridos: "O que você disser a respeito é o que Eu farei". 
Em determinada situação, o Senhor Se dirigiu a mim em uma visão 

e disse: "Está bem, vou dar-lhes um número maior de anos. Vou fazê-lo 
simplesmente porque você Me pediu. Não há pai terrestre que deseje 
realizar mais em prol dos seus filhos do que eu desejo fazer pelos meus, se 
apenas Me deixassem fazê-lo". 

Por que Deus simplesmente não faz? Porque devemos cooperar com 
Deus pela fé! 

A idéia de que Deus é um tirano que domina as pessoas, castiga 
duramente e age conforme quer, com ou sem a cooperação humana, é 
pura ignorância. 

Temos um papel a desempenhar! Graças a Deus, podemos assumir o 
lugar que nos pertence. O Senhor Jesus Cristo -Cabeça do Seu Corpo em 
todas as coisas - é prejudicado nos Seus planos e operações poderosas, 
porque Seu Corpo não dá o devido valor ao significado profundo da Sua 
exaltação e ao fato de que estão assentados com Ele à destra do Pai! 

 
Confissão: "Permaneço em Cristo, e Suas palavras permanecem em mim. Logo, peço o que quero, e me será feito!" 
 



19 DE ABRIL 
 

TOMANDO SEU LUGAR 
 Portanto, seja ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado a destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. COLOSSENSES 3.1,2 

 
A elevação da posição do cristão para assentar-se com Cristo à 

destra do Pai ocorreu, em potencial, na ressurreição (Ef 2.5,6). Medite 
sobre esse texto bíblico até ele se tornar real para você. Lembre-se de que 
toda bênção celestial pertence a você (Ef 1.3). No entanto, é preciso tomar seu lugar para desfrutá-la. O cristão, cujos olhos foram abertos para 
enxergar seus direitos no trono de Cristo, deve: (l) aceitar seu assento e (2) 
começar a exercer a autoridade espiritual que recebe ao tomar seu assento. 

O diabo se irrita quando penetramos no domínio dele. Ele já está 
acostumado a exercer autoridade e a reinar na vida das pessoas, de modo 
que concentrará suas forças na guerra intensiva contra elas, se dominarem 
essas verdades poderosas. Verdade alguma encontra tanta oposição 
quanto à verdade da autoridade do cristão! 

O único lugar de segurança é estar assentado com Cristo nos lugares 
celestiais, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Se 
o cristão permanecer firmemente, pela fé, nesse lugar, não poderá ser 
tocado pelo inimigo. Por isso, tome o seu assento nos lugares celestiais e 
conserve-o! 

 
Confissão: "Fixo meus pensamentos nas questões celestiais. Conservo na mente que estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, muito acima do inimigo!" 
 



20 DE ABRIL 
 

A ARMADURA 
 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. EFÉSIOS 6.13 

 
A mensagem da armadura (Ef 6.10-18) nos ensina como tomar o 

nosso lugar e mantê-lo contra o diabo. 
Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O cinto 

da verdade é uma clara compreensão da Palavra de Deus, a qual mantém 
o restante da armadura na sua posição certa, como o cinto de um soldado. 

E vestida a couraça da justiça. A couraça tem dois significados: (1) 
Jesus é a nossa justiça, e nós nos vestimos dEle; (2) a couraça representa 
nossa obediência ativa à Palavra de Deus. 

E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Esse é um 
ministério fiel na proclamação da Palavra de Deus. 

Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Trata-se da segurança total pela fé no sangue. 
Poder algum do inimigo poderá penetrar o sangue! 

Tomai também o capacete da salvação. Essa é a cobertura de nosso 
Senhor Jesus Cristo. 

E a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Todas as demais partes 
da armadura são para proteção (defesa); esta é para ser usada 
ofensivamente contra o inimigo. 

Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Você está 
revestido com a armadura. Agora, está pronto para a batalha da oração. 

 
Confissão: "Declare a si mesmo na armadura de Deus. Diga: "Estou, pois, firme, cingido com a Verdade e com todos os demais elementos que compõem tal armadura". 



21 DE ABRIL 
 

FORÇAS INVISÍVEIS 
 Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. EFÉSIOS 6.12 

 
Somos conclamados a amarrar forças invisíveis. Temos autoridade 

sobre o diabo e os espíritos malignos. Mas não temos autoridade sobre 
nosso próximo e a vontade dele. 

Há muitos anos, certo amigo, que é pastor, acompanhou-me desde 
os tempos de Fort Worth até a ocasião de um avivamento em um 
acampamento na Califórnia. Esse homem tinha diabetes e precisava 
verificar o teor de açúcar na urina, todas as manhãs, a fim de saber a 
quantidade de insulina de que precisaria para sua injeção diária. 

Quando saímos de viagem para a Califórnia, falei: "Você não terá 
alto teor de açúcar enquanto estiver comigo". Ele olhou para mim um pouco incrédulo, mas, durante o período de quase duas semanas que 
passou comigo, nunca foi registrado qualquer teor de açúcar, embora ele 
tenha comido tortas e bolos. Posteriormente, ele me contou que, depois 
que chegou em casa, durante mais três dias, ele não voltou a registrar alto 
teor de açúcar. 

Por quê? Assumi autoridade sobre a enfermidade dele. Eu tinha 
controle sobre as forças invisíveis, mas não tinha o controle sobre a 
vontade dele. Enquanto aquele pastor estava comigo, e aquela força 
invisível estava na minha presença, consegui controlá-la. Procurei 
convencê-lo de que ele poderia fazer a mesma coisa, mas ele esperava que 
os sintomas reaparecessem, e eles voltaram mesmo. 
 
Confissão: "Tenho autoridade sobre todas as forças invisíveis no meu domínio. Em Nome de Jesus, amarro-as e impeço as suas atividades!" 



22 DE ABRIL 
 

CEGADOS 
 Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 CORÍNTIOS 4.3,4 

 
Homem algum que estivesse com o controle das suas faculdades 

mentais dirigiria a 160 km por hora pela estrada, avançando sinais 
fechados e os de advertência: "Perigo! Perigo! Caiu a ponte!" No entanto, 
um bêbado ou drogado agiria dessa forma. 

Da mesma maneira, homem algum em sã consciência passaria pela 
vida e se precipitaria para a eternidade e o inferno, perdido. Mas as 
pessoas o fazem. Por quê? Porque o diabo as deixou drogadas e cegas. 

No caso da salvação do meu irmão Dub, percebi que era o diabo 
quem o tinha amarrado e o impedia de ser salvo. Falei, portanto: "Satanás, 
em Nome de Jesus Cristo, rompo o seu poder sobre a vida de meu irmão Dub e reivindico o livramento e a salvação dele!" 

Não temos o controle sobre as vantagens humanas, mas temos o controle sobre os espíritos malignos que amarram e cegam as pessoas. Estou convicto de que essa é uma área a respeito da qual saberemos mais 
no futuro para nosso maior proveito. 

 
Confissão: "O deus deste mundo não cegará os olhos dos meus amados, porque tomarei o Nome de Jesus e romperei o poder de Satanás sobre eles!" 
 



23 DE ABRIL 
 

ALICERCE 
 Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 TIMÓTEO 2.15 

 
Quem lê a respeito de como assumi a autoridade sobre os espíritos 

que amarravam o meu irmão talvez diga: "Acho que vou experimentar 
isso". Não funcionará se você apenas experimentar. Eu não experimentei 
simplesmente; eu fiz! 

Não é simplesmente pelo fato de você ver um guarda de trânsito 
exercendo a autoridade que você também poderá colocar-se na frente dos 
automóveis e dizer: "Acho que vou experimentar isso". Ninguém lhe 
obedeceria. Se, porém, vestisse o uniforme de policial e colocasse um apito 
na boca, as pessoas, possivelmente, parariam, pois reconheceriam a 
autoridade que é incumbida a um policial. 

As vezes, os cristãos ouvem como outra pessoa empregou a sua 
autoridade e pensam: Vou experimentar aquilo, porque ouvi dessa 
maneira. Funcionou para ele e, portanto, funcionará para mim. Satanás 
sabe que tais pessoas não têm convicção da sua autoridade, de modo que, 
quando procuram pôr em prática a Palavra de Deus sem realmente ter 
aquela Palavra embutida no seu espírito e sem alicerce sólido embutido na 
vida, o diabo as derrotará de modo fragoroso. 

Quando, porém, edificar dentro de você um alicerce sólido da 
Palavra de Deus e agir à altura da Palavra de Deus, derrotará o diabo em 
cada batalha! 

 
Confissão: "Procuro apresentar-me aprovado diante de Deus. Embuto na minha vida em meu espírito as verdades da Palavra de Deus. Ela me convence da minha autoridade. Não posso ser derrotado. O diabo sabe disso?' 
 



24 DE ABRIL 
 

SENHOR, ENSINA-NOS A ORAR 
 E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar[...] LUCAS 11.1 

 
Alguém disse: "Para as pessoas, é mais importante aprender a orar 

do que conseguir formar-se em uma universidade". Note que ele não disse 
que não é importante conseguir escolaridade superior; afirmou apenas 
que aprender a orar é mais importante. 

Sinto pena das pessoas que não sabem orar. Quando aparecem as 
crises da vida, falam as palavras, mas soltar palavras na atmosfera não é 
orar! Ocupar 20 minutos no domingo de manhã, oferecendo a Deus uma 
preleção sobre quais são seus deveres para com a igreja, não é orar. Dar à 
congregação um sermão, que finge ser uma oração a Deus, não é orar. 

O cristianismo, do lado prático, é uma religião viva, cujos adeptos 
estão em contato com o Deus vivo que ouve e atende à oração. A prática 
da oração pode ser definida como uma união das nossas forças com o 
Deus Pai - ter comunhão com Ele e cumprir a Sua vontade na Terra. 

É da máxima importância que todos os cristãos, inclusive você, 
aprendam a orar! 
 
Confissão: "Estou em contato com o Deus vivo que ouve e atende às orações. Tenho comunhão com Ele. Uno minhas forças com Ele para cumprir a Sua vontade na Terra". 
 



25 DE ABRIL 
 

LIMITANDO DEUS 
 Voltaram atrás, e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. SALMO 78.41 

 
É possível limitarmos Deus? A Bíblia diz que assim Israel fez. Nós O 

temos limitado. Temos limitado Deus em nossa vida de oração! 
João Wesley, fundador do metodismo, disse: "Parece que Deus é 

limitado por nossa vida de oração. Ele nada pode fazer em prol da 
humanidade a não ser que alguém Lhe peça". 

Por que é assim? 
Deus fez o mundo e a sua plenitude. Em seguida, criou o homem e 

deu a ele o domínio sobre todas as obras das Suas mãos. Adão foi feito o 
deus deste mundo. Adão, no entanto, cometeu alta traição e se vendeu a 
Satanás. Assim, Satanás se tornou o deus deste mundo (2 Co 4.4). 

Deus não invadiu a Terra a fim de destruir Satanás. Se o Pai tivesse 
agido dessa maneira, Satanás poderia tê-Lo acusado de fazer a mesma 
coisa que já fizera. Deus, porém, elaborou um plano de salvação. O Senhor 
enviou Seu Filho, no qual Satanás não podia tocar - e não tocou mesmo - 
para consumar tal plano. Por intermédio de Jesus, Deus redimiu a 
humanidade! 

A autoridade nos foi restaurada por intermédio de Jesus Cristo, por 
isso, quando pedimos algo a Deus, Ele pode agir, e age mesmo. É por isso 
que, muitas vezes, parece-nos que Ele nada pode fazer a não ser que 
alguém Lho peça. 

 
Confissão: "Tomo meu lugar na oração. Junto minhas forças com meu Pai no cumprimento da Sua vontade na Terra". 
 



26 DE ABRIL 
 

AMIGO, SEGUNDO A ALIANÇA 
 

E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se, porventura, houver cinqüenta justos na cidade, destruí-los-ás também e não pouparás o lugar por causa dos cinqüenta justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio; que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o Juiz de toda a terra? GÊNESIS 18.23-25 
 
Deus Se recusou a destruir Sodoma e Gomorra antes de conversar a 

respeito com Abraão, Seu amigo, segundo a Aliança de sangue! 
A oração de Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, é uma das mais 

sugestivas e iluminadoras de todo o Antigo Testamento. 
Abraão, mediante a Aliança, tinha recebido direitos e privilégios que pouco compreendemos. A Aliança que Abraão acabara de celebrar com o 

Senhor Jeová o colocou em uma situação legalmente aceitável diante de 
Deus. É por isso que ouvimos Abraão falar com franqueza ao interceder por Sodoma e Gomorra: Não faria justiça o Juiz de toda, a terra? 

 
Confissão: "Tenho uma aliança com Deus, a Nova Aliança. Tenho direitos e privilégios segundo a aliança. Estou em uma boa situação diante de Deus. Exerço comunhão com Deus. Uso, na oração, os meus direitos e privilégios. Reúno minhas forças com meu Pai na realização da Sua vontade e do Seu plano na Terra". 
 



27 DE ABRIL 
 

UMA ALIANÇA MELHOR 
 Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. HEBREUS 8.6 

 
Do começo ao fim do Antigo Testamento, encontramos homens que 

compreenderam seu lugar na Aliança e o assumiram. Josué conseguiu 
ordenar que o Rio Jordão se abrisse, e o tempo parasse. Elias conseguiu 
trazer fogo do céu para consumir não somente o sacrifício, como também o altar. Os homens poderosos de Davi estavam totalmente abrigados 
contra a morte em tempos de guerra, enquanto se lembravam da Aliança. 
Quando lemos a respeito de tais homens de Deus, parece que estamos 
lendo a respeito de super-homens. 

Quase todas as orações, no Antigo Testamento, foram proferidas por 
homens da Aliança. Aquelas orações tinham de ser atendidas! 

Os cristãos dos nossos dias têm os mesmos direitos que os crentes 
da antiga Aliança tinham. Na realidade, possuímos uma aliança superior 
com base em promessas superiores. Por isso, devemos fazer tudo quanto 
eles realizaram, e ainda mais porque possuímos uma Nova Aliança, uma 
aliança firmada em promessas mais grandiosas. 
 
Confissão: "Por intermédio de Jesus, tenho uma aliança com Deus. E uma aliança melhor, fundamentada em promessas melhores. Segundo a Aliança, tenho poderes superiores aos que aqueles que Abraão, Josué, Elias e Davi tinham. Tomo meu lugar na oração como um cristão segundo o Novo Testamento e necessito de que minhas orações sejam atendidas!" 
 



28 DE ABRIL 
 

PLEITEIE A SUA CAUSA 
 Procura lembrar-me; entremos em juízo juntamente; apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. ISAÍAS 43.26 

 
Procura lembrar-me. O que Deus quer dizer com isso? Significa que 

devemos relembrar a Deus as Suas promessas a respeito da oração. 
Quando você orar, coloque-se diante do trono de Deus e faça-O 

lembrar Suas promessas. Disponha o seu caso corretamente diante dEle e 
o pleiteie como advogado. O advogado sempre está apelando às leis e aos 
precedentes. Você apela à Palavra de Deus e às Suas promessas segundo a 
Aliança. 

Apresenta as tuas razões (ou causas). Deus está convidando-o a 
apresentar a Palavra dEle, a fazê-Lo lembrar-Se das Suas promessas e a 
pleitear os seus direitos segundo a Aliança. Deus está conclamando-o a 
pleitear a sua causa diante dEle! 

Caso tenha filhos não-salvos - ou outro assunto a respeito do qual 
você esteja orando -, leia textos bíblicos que tratam do seu problema. Em 
seguida, apresente a questão diante de Deus. Seja específico nos seus 
pedidos. Procure, nas Escrituras, promessas que, especificamente, 
garantam-lhe a resposta do que você tem pedido. Quando alguém 
comparece diante de Deus, de conformidade com a Sua Palavra, Ela não 
falha. 

 
Confissão: "Aceito o desafio do Deus que guarda Sua Aliança! Relembro, diante de Deus, as Suas promessas. Pleiteio a minha causa. Disponho o meu caso corretamente. Encontro textos das Escrituras que abrangem o meu caso e coloco a questão diante de Deus. Compareço diante dEle de conformidade com a Bíblia, e a Palavra de Deus não falha!" 
 



29 DE ABRIL 
 

ELE GUARDA A SUA PALAVRA 
 

Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e afazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, 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. ISAÍAS 55.10,11 
 
Isaías 55.11 é um versículo que você deve usar continuamente em 

oração. E a própria espinha dorsal da vida de oração. Palavra alguma que 
saiu da boca de Deus voltará para Ele vazia. 

Deus disse: Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir (Jr 1.12b). 
Deus tornará eficaz a Sua Palavra, se você ousar firmar-se nEla e ser 

leal a Ela! 
As melhores respostas às orações que já recebi foram concedidas a 

mim, quando levei a Palavra de Deus diante dEle e O relembrei daquilo 
que Ele havia dito. 

Louvado seja Deus porque Ele guarda a Sua Palavra! 
 
Confissão: "A Palavra de Deus não voltará para Ele vazia, no entanto, Ela será eficaz da maneira que apraz ao Senhor e prosperará naquilo para o qual Ele A designou. Levo a Palavra de Deus diante dEle em oração. Deus A torna eficaz. O Senhor guarda a Sua Palavra, e eu recebo os benefícios desta promessa". 
 



30 DE ABRIL 
 

FRUTO DA ORAÇÃO 
 Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai: que deis muito fruto; e assim sereis meus discípulos. JOÃO 15.7,8 

 
Se vós estiverdes em mim. Se nascermos de novo, realmente 

permaneceremos em Cristo. Se Jesus tivesse falado apenas isso, teríamos tudo pronto, mas Jesus acrescentou: E as minhas palavras estiverem em vós. 
As palavras de Jesus permanecem em nós, à medida que governam 

a nossa vida, à medida que agimos à altura delas. 
Se as palavras de Jesus estiverem em nós, forçosamente teremos fé, pois a Bíblia diz: A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus (Rm 10.17). 

Seria impossível as palavras de Jesus permanecerem em alguma pessoa, se 
ela não tivesse fé! 

A incredulidade ou dúvida é o resultado do desconhecimento da Palavra de Deus. Se vivermos a Palavra, então, no momento em que 
orarmos, a Palavra habitará em nós tão ricamente que será a Palavra de 
Jesus em nossos lábios. Será como se as palavras do Pai estivessem nos 
lábios do Seu Filho. 
 
Confissão: "Permaneço em Cristo, e Suas palavras permanecem em mim. Oculto as palavras do Senhor no meu coração. Creio nelas. Quando oro, a Palavra que habita em meu coração torna-Se a Palavra de Deus nos meus lábios e não poderá voltar vazia para o Pai. Ela realizará aquilo que promete!" 
 



1 DE MAIO 

 

SEGUNDO A SUA VONTADE 
 E esta é a confiança que temos nele: que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 JOÃO 5.14,15 

 
As pessoas têm-se lembrado da expressão de João: Segundo a sua 

vontade, e, provavelmente, pensam que devem orar da seguinte maneira: 
"Senhor, faze isso ou aquilo, se for da Tua vontade". No entanto, encaixar 
esta expressão em uma oração, quando a Palavra de Deus já declara que 
aquilo que estamos pedindo em oração é da Sua vontade, é confessar que 
não cremos na Palavra de Deus. Sem dúvida, se orarmos desta maneira, a 
oração não surtirá efeito. 

Como poderemos descobrir qual é a vontade de Deus? 
A Palavra de Deus é a Sua vontade! Podemos descobrir na Bíblia a 

vontade de Deus - porque a Bíblia é a declaração da Sua vontade, é Sua aliança, Seu testamento. E a vontade de Deus é que recebamos tudo 
quanto Deus proveu para nós! 

Em primeiro lugar, precisamos encontrar textos bíblicos que 
revelem a vontade de Deus para nós. Em seguida, poderemos comparecer diante do Pai com grande ousadia: E esta é a confiança que temos nele. 
Quando oramos pedindo coisas que a Palavra nos diz serem mesmo da 
Sua vontade, sabemos que Ele nos ouve! Sabendo que Deus nos ouve, 
temos consciência de que obteremos os pedidos que Lhe temos feito. 
Tomamos posse deles, louvado seja Deus! 

 
Confissão: "Tenho confiança em Deus: quando peço alguma coisa segundo a Palavra de Deus, sei que Ele me ouve! Sei que quando Deus me ouve, obtenho os pedidos que Lhe tenho feito!" 
 



2 DE MAIO 

 

SALVANDO OS PERDIDOS 
 O Senhor [...] é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 PEDRO 3.9 

 
Sabemos que salvar os perdidos é da vontade de Deus, porque foi 

para salvar os perdidos que Jesus entregou a Sua vida. 
Tendo consciência disso, então, não oraríamos da seguinte forma: 

"Deus, salva a minha mãe se for da Tua vontade. Se for da Tua vontade, 
não a deixe ir para o inferno. Se não for da Tua vontade salvá-la, deixe-a 
continuar caminhando para o inferno". 

Não! Por que não? Porque conhecemos a vontade de Deus na 
questão. A vontade de Deus - a Sua Palavra - torna bem claro em textos 
bíblicos tais como João 3.16 e 2 Pedro 3.9 que a vontade de Deus é que os 
homens e as mulheres sejam salvos. Por isso, podemos orar com grande 
ousadia pelos perdidos. 

Os cristãos podem, de modo especial, exercer grande autoridade ao 
orarem pela salvação de suas famílias. Utilizei-me de alguns dos textos 
que estávamos estudando, ao orar pelos meus parentes. Dizia algo assim: 
"Esta é a confiança que temos em Deus, que, se pedirmos alguma coisa 
segundo a Sua vontade, Ele nos ouve. O que peço está segundo a vontade 
de Deus; logo, Ele me ouve. E assim que a Palavra diz: E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que Lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que Lhe temos feito. Segundo a Palavra, portanto, 
foi atendida a minha petição". 

Parei, pois, de pedir, e comecei a agradecer a Deus. É notável como 
isso funciona. Não quero dizer, por exemplo, que toda a sua família irá a 
Deus, da noite para o dia, mas, a partir do momento que você se firma na 
fé e agradece a Deus, seus familiares, certamente, entregar-se-ão ao Pai. 
 
Confissão: "Posso orar com fé pelos perdidos, porque sei a vontade de Deus a esse respeito!" 



3 DE MAIO 

 

SUPRINDO NOSSAS NECESSIDADES 
 O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. FILIPENSES 4.19 

 
É da vontade de Deus que todas as nossas necessidades sejam 

supridas. Todas elas! 
Filipenses 4.19 inclui todas as suas necessidades (todas mesmo!), 

quer sejam espirituais, físicas, materiais ou financeiras. 
Creia nisso! 
Caso alguém imagine que Deus não Se preocupa com nossas 

necessidades financeiras, este versículo está colocado em um contexto que 
considera as questões materiais e financeiras. Leia-o, e você verificará que 
os filipenses levantaram uma oferta em dinheiro e bens para enviar a 
outros cristãos. Paulo dizia-lhes: "Porque vocês têm dado aos outros e os 
têm ajudado, meu Deus suprirá todas as suas necessidades". Portanto, 
Paulo falava a respeito de questões materiais e financeiras. 

Podemos orar com ousadia, pedindo condições financeiras para 
pagar nossas obrigações! Suprir todas as nossas necessidades é da vontade 
de Deus! 
 
Confissão: "Quando oro a respeito de questões financeiras, oro de confor-midade com a Palavra de Deus - a Sua vontade. Logo, creio que Deus me ouve. É assim que fala a Sua Palavra. Se eu sei que Deus ouve tudo que peço, sei que recebo aquilo que Lhe tenho pedido. Conforme a Palavra de Deus, recebi a minha petição. Dou graças a Deus por isso!" 

 



4 DE MAIO 

 

O MELHOR 
 Se quiserdes, e ouvirdes, comer eis o bem desta terra. ISAÍAS 1.19 

 
Se você está disposto e é obediente, a vontade de Deus é que você 

tenha o melhor. (Fica claro que você não poderá andar em desobediência e 
desfrutar das coisas boas de Deus). 

Deus não é avarento. Ele não colocou tantas coisas boas no mundo 
para o proveito do diabo e de seus seguidores. 

Algumas pessoas têm a idéia de que o cristão jamais deve possuir 
coisa alguma no sentido financeiro ou material. Acreditam que o cristão 
deve viver na pobreza e no abatimento. 

Jesus, porém, disse: Se, vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? (Mt 7.11). 
Deus deseja dar-nos coisas boas! Ele quer que recebamos o melhor! 

Ele anseia que prosperemos e tenhamos as melhores coisas da vida, mas, 
para isso, precisamos cooperar com Ele. 
 
Confissão: "Estou disposto a amar e a servir a Deus, meu Pai. Sou obediente para andar na luz da Sua Palavra, da Sua vontade. Por isso, comerei o melhor desta terra. Posso orar confiantemente, pedindo as coisas boas da vida, porque é da vontade do meu Pai que eu tenha o melhor". 

 



5 DE MAIO 

 

AS SUAS RIQUEZAS 
 O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. PROVÉRBIOS 13.22 

 
O Senhor Jesus, certa ocasião, quando Se dirigiu a mim, sentou-Se à 

beira da minha cama e conversou comigo durante uma hora e meia a respeito de ser orientado pelo Espírito. Disse-me: Meu espírito guiará todos os Meus filhos. A Bíblia diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus 
são filhos de Deus (Rm 8.14). Guiarei você, e não somente você, mas 
também todo e qualquer filho de Deus. Vou mostrar-lhe o que fazer com o 
seu dinheiro e como investi-lo. Na realidade, se você Me escutar, vou 
deixá-lo rico. Não Me oponho a Meus filhos serem ricos, mas sim a serem 
cobiçosos". 

(Alguém pode ser cobiçoso e não ter uma boa situação financeira). 
As pessoas citam a Bíblia erroneamente quando alegam que Ela diz: 

"O dinheiro é a raiz de todos os males". Mas a Bíblia realmente não diz isso. Ela diz: Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males (1 Tm 
6.10a). 

Se você possui dinheiro, não está errado. Errado seria deixar o 
dinheiro possuir você! 

 
Confissão: "Sou um filho de Deus e sou guiado pelo Espírito de Deus. Minha confiança se firma em Deus, não nas riquezas. Confio em Deus para guiar-me no tocante às minhas finanças. Honro a Deus com dízimos e ofertas de tudo o que tenho. Todas as minhas necessidades são supridas por Deus, segundo a Sua riqueza em glória, em Cristo Jesus". 

 



6 DE MAIO 

 

CURA: VONTADE DE DEUS 
 Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. JOÃO 6.38 

 
Curar os enfermos é da vontade de Deus. 
Apesar disso, os cristãos que necessitam da cura têm-me dito: 

"Talvez Deus tenha colocado essa enfermidade sobre mim com algum 
propósito". 

Jesus já colocou alguma doença em alguém? Quando as pessoas iam 
a Jesus a fim de serem curadas, será que Ele chegou a mandar embora 
uma única pessoa, dizendo: "Não, não é da Minha vontade. Sofra um 
pouco mais e espere até que a sua piedade fique suficientemente 
aprofundada"? 

Não! Nem uma vez! 
Você deseja saber como Deus é? Olhe para Jesus. Você quer ver 

Deus operando? Olhe para Jesus! Jesus andava por toda parte fazendo as 
pessoas adoecerem? Não! Ele fazia o bem e as curava (At 10.38). Você quer 
conhecer a vontade de Deus? Olhe para Jesus. Jesus é a vontade de Deus 
em ação. 

Podemos orar com grande confiança, pedindo a cura e sabendo que 
é a vontade de Deus! 
 
Confissão: "Quando oro pela cura, sei que oro segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tenhamos aquilo que Jesus pagou por nós. Logo, estou confiante de que Deus me ouve. E, visto que sei que Deus me ouve, acredito que receberei aquilo que Lhe pedi. Dou graças a Ele por isso!" 

 



7 DE MAIO 

 

NÃO PONHA A CULPA EM DEUS 
 [...] Quem me vê a mim vê o Pai; [...] Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. JOÃO 14.9,10 

 
Muitas leis que governam a Terra, atualmente, começaram a existir a 

partir do momento em que Adão pecou, e a maldição sobreveio ao mundo. 
Quem não entende tal fato acusa Deus de ser a causa dos acidentes, 

das enfermidades, da morte dos entes queridos, das tempestades, dos terremotos, das inundações, inclusive, as certidões de seguros têm uma 
cláusula - e me zango cada vez que a leio - a qual chama tais coisas de 
"atos de Deus" (força maior). Não são atos de Deus! São atos do diabo! 

Jesus coloca de lado essas leis naturais a fim de abençoar a 
humanidade. Não temos conhecimento de Jesus trazendo tempestades 
contra as pessoas, por exemplo. Pelo contrário, vemo-Lo acalmando as 
tempestades. O Senhor, portanto, não enviou as tempestades, pois Jesus 
não repreenderia algo que Deus fez! No entanto, Cristo repreendeu 
mesmo aquilo que o diabo provocou. 

Quando você vê Jesus em ação, você vê Deus em ação. 
A descrição que Jesus fez do Pai e Sua declaração - Quem me vê a 

mim, vê o Pai (Jo 14.9b) - tornam impossível aceitar o ensino que diz que as 
enfermidades são de Deus. A natureza de Deus refuta semelhante idéia! 
 
Confissão: "Deus é amor. Não lanço sobre o Amor a culpa daquilo que o diabo faz. Olho para Jesus e vejo o amor em ação". 

 



8 DE MAIO 

 

PROPÓSITO 
 [...] Para isto o Filho de Deus se manifestou: para desfazer as obras do diabo. 1 JOÃO 3.8 

 
Durante um conflito na Coréia, li um artigo escrito por um famoso 

cronista de jornal. Tal homem afirmou, com efeito: "Não me defino como 
cristão, mas não sou ateu ou agnóstico. O ateu diz que não há Deus. O 
agnóstico diz que é possível que Deus exista, mas que não tem certeza 
disso. Creio que Deus existe, e não acredito que tudo veio a existir por 
mero acaso. O que me impede de ser um cristão é aquilo que ouço os 
pregadores dizerem. Eles falam que Deus está dirigindo tudo. Ora, se isso 
for verdade, Ele certamente deixou as coisas desandarem!" 

Em seguida, o cronista fez alusão às guerras, à morte de crianças, à 
pobreza, à enfermidade, fatos que acossam o mundo. O homem 
acrescentou: "Creio que há um Ser Supremo em algum lugar, e tudo que 
Ele criou foi belo e bom. Não acredito que essas outras coisas são obras de 
Deus". 

Não, tais coisas vieram com a queda do homem, quando, então, 
Satanás passou a ser o deus deste mundo (2 Co 4.4). A Bíblia ensina que, 
quando Satanás for finalmente eliminado da Terra, nada mais existirá nela 
para danificar ou destruir. Fica claro, então, de onde provém tudo o que 
danifica e destrói. Se o mal proviesse de Deus, ainda o teríamos mesmo 
depois de Satanás ser destruído totalmente, porque Deus ainda estaria na 
Terra. Entretanto, reconhecemos que o mal não provem do Senhor. 

 
Confissão: "O Filho de Deus foi manifestado para destruir as obras do diabo. Como parte do Corpo de Cristo, assumo a minha autoridade sobre as obras do diabo!" 

 



9 DE MAIO 

 

A ORIGEM DA ENFERMIDADE 
 E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há dezoito anos Satanás mantinha presa? LUCAS 13.16 

 
A Bíblia é a revelação progressiva. E no Novo Testamento que 

obtemos a plena luz, verdade e revelação. Encontramos nos Evangelhos 
Jesus ensinando claramente que a enfermidade provém do diabo, não de 
Deus. 

Em Lucas 13, lemos a respeito do episódio no qual Jesus entra na 
sinagoga no sábado, e, naquele local, encontrava-se uma mulher cujo 
corpo estava encurvado em uma posição fixa. Ela não conseguia 
endireitar-se. É provável que ela tenha sido vítima de artrite. Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade! Em seguida, o 
Mestre impôs as mãos sobre ela, que, imediatamente, endireitou-se. O 
chefe da sinagoga, talvez, da mesma forma que os líderes de algumas 
igrejas atualmente, ficou zangado por esse motivo! 

Em seguida, conforme registra o texto em estudo, Jesus entrou em 
detalhes sobre o fato de Satanás ser o autor da enfermidade. Jesus fez três 
declarações iluminadoras: (1) a mulher deveria ser liberta e não presa por 
aquela enfermidade. (2) Satanás a prendera, e não Deus. (3) A razão pela 
qual aquela mulher deveria ser liberta era porque ela era filha de Abraão. 
 
Confissão: "Posto que Satanás é o autor das doenças, devo ficar livre das enfermidades. Jesus tomou providências para que eu pudesse andar livre. A saúde divina é meu direito, segundo a Aliança!" 

 



10 DE MAIO 

 

A CURA É BOA 
 Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude; o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. ATOS 10.38 

 
Quem ungiu Jesus de Nazaré? Foi Deus! Jesus disse: O Pai, que está 

em mim, é quem faz as obras 0o 14.10). Como Deus fez essas obras de cura 
por intermédio de Jesus? Ungindo Jesus com o Espírito Santo e dando 
poder para curar. 

O que Jesus fez com a unção recebida de Deus? Andou por toda 
parte, fazendo o bem! Qual era o bem que Jesus realizava? A cura! 

Na realidade, portanto, era Deus quem curava as pessoas nos 
momentos em que Jesus curava, pois foi o Pai quem O ungiu. Deus é o 
responsável pela cura! A doença não advém dEle! 

Quem Jesus curava? Todos quantos eram oprimidos pelo diabo. 
Todos! Todas as pessoas curadas no ministério de Jesus eram oprimidas 
por Satanás (isso não quer dizer que todas tinham um espírito maligno, 
mas o inimigo estava por detrás de todas as enfermidades). 

Quando, porém, escutamos as pessoas falarem, inclusive pastores, 
quase somos levados a crer que Deus e o diabo trocaram de emprego 
nesses últimos dois mil anos: Deus coloca as doenças nas pessoas, e o 
diabo as cura. Nada disso! O diabo é o mesmo malfeitor de sempre. Deus 
é o mesmo Deus! 

 
Confissão: "Satanás é o opressor, e não Deus. Jesus é o Libertador!' 

 



11 DE MAIO 

 

COLOCADO CONTRA A ENFERMIDADE 
 E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome [...] e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. MARCOS 16.15,17,18 

 
Paremos nesse aspecto a fim de analisar o seguinte: sobre quais 

enfermos, exatamente, Jesus diz que devemos impor as mãos? 
Jesus, simplesmente, disse enfermos, e ponto final. 
Nesse caso, se Deus fosse o autor da enfermidade -colocasse doenças sobre as pessoas - e fosse da Sua vontade que alguns ficassem doentes, 

essa declaração seria confusa. Nela, Jesus nos autorizou a impor as mãos 
sobre todos os enfermos. 

Se Deus não Se dedicasse à ocupação da cura, Jesus forçosamente 
teria dito algo assim: "Imponham as mãos sobre aqueles que Deus deseja 
curar, e ficarão curados. E, se a cura não for da vontade de Deus, não se 
recuperarão". 

Nada disso! Deus colocou a Igreja contra a enfermidade, e ponto 
final! 

 
Confissão: "Deus Se dedica a cura. Deus não Se ocupa com a enfermidade. Deus Se dedica à libertação. Deus não Se ocupa com a opressão. Não deixo o inimigo levar-me a aceitar a enfermidade ou a opressão como algo de Deus. Satanás é o autor da enfermidade. Deus me colocou contra a enfermidade!" 

 



12 DE MAIO 

 

ALGUÉM 
 Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor; e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. TIAGO 5.14,15 

 
Está alguém entre vós doente? 
Entre quem? A igreja! 
Então, forçosamente é da vontade de Deus curar seja quem for na 

Igreja! 
Não pode ser da vontade de Deus que alguém na Igreja continue 

doente! 
"Mas, irmão Hagin, você se esqueceu", indagou certa pessoa. 
"Esqueci-me do quê?" 
"A Bíblia diz que, se sofrermos com Ele, com Ele seremos 

glorificados". 
"Não, não me esqueci", expliquei. "Vamos ler de novo: Se é certo que 

com ele padecemos (Rm 8.17). Sofrer o quê? Pneumonia? Câncer? 
Tuberculose? Não! Jesus não padeceu com esses problemas". 

O que Jesus sofreu? A perseguição. Você a sofrerá também se viver 
de modo cristão. Especialmente, se você pregar a cura divina, os dons do 
Espírito e a fé. Já sofri perseguição durante mais de meio século, mas não 
fui afligido por doenças. 

 
Confissão: "A vontade de Deus para a Igreja, o Seu Corpo, é que ande na saúde divina. A vontade de Deus para mim é que eu tenha boa saúde!" 

 



13 DE MAIO 

 

A CORREÇÃO 
 Para a santificar [à Igreja], purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. EFÉSIOS 5.26 

 
Um pessoa me falou: "Você se esqueceu". "Esqueci-me de quê?" 
"Na Epístola aos Hebreus está escrito: O Senhor corrige o que ama (Hb 

12.6). 
"Não, não me esqueci. No entanto, o versículo continua e não diz 

que o Senhor faz adoecer aquele a quem ama". 
As pessoas impõem a própria interpretação aos versículos. De 

acordo com o grego, corrigir significa treinar crianças, educar. Treinamos 
nossos filhos e os enviamos à escola. Você, então, diz à professora: "Se o 
Júnior não se comportar bem, cegue-lhe um olho?" ou "Se o Júnior for 
desobediente, quebre a sua perna ou dê-lhe um câncer? Não! Não é dessa 
maneira que devemos educar e treinar as crianças. Não é assim que Deus 
faz! 

 
Confissão: "Sou educado e treinado pela Palavra e pelo Espírito de Deus.Sou disciplinado pela Palavra e pelo Espírito Santo. Por meio da lavagem de água pela Palavra, sou purificado". 

 



14 DE MAIO 

 

TODA BOA DÁDIVA 
 Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. TIAGO 1.17 

 
O que é bom? 
Atos 10.38 declara que Jesus andava por toda parte, fazendo o bem e 

curando os enfermos. A cura é boa! A doença não é boa. Toda cura 
provém do Pai, no entanto, as doenças não advêm do Pai. 

Em primeiro lugar, onde Deus arrumaria doenças para colocar em 
nós? No céu, Ele não tem doenças. Deus teria de ir tomar emprestado do 
diabo! Não podemos dar às pessoas aquilo que nós não possuímos. A 
Bíblia diz que não há enfermidades no céu. 

O que realmente desce do céu? Toda boa dádiva e todo dom perfeito! 
 

Confissão: "Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto e descem do meu Pai, do Pai das luzes. Somente boas dádivas podem descer de Deus, porque Ele é bom, e o céu contém somente coisas boas. Não há enfermidade no céu. Logo, a enfermidade não pode ter sua origem em Deus. A cura provém de Deus. Por isso, recebo somente aquilo que meu Pai dá: a cura!" 
 



15 DE MAIO 

 

E O CASO DE JÓ? 
 E o SENHOR virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos; e o SENHOR acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. JÓ 42.10 

 
Alguém me perguntou: "Você se esqueceu, irmão Hagin, de que 

Deus deixou Jó doente". 
"Não, não foi Ele; foi o diabo quem o fez adoecer". "Sim, mas Deus 

lhe deu permissão!" 
Não foi Deus, porém, quem encomendou os problemas de Jó. Deus 

pode "permitir" que você assalte um posto de gasolina (você tem seu 
livre-arbítrio), mas Ele não ordenará que você cometa o crime. 

Na realidade, Deus somente deu "permissão" ao diabo em certo 
sentido. Se deixar que Satanás o ataque, Deus "permitirá", porque Satanás 
é o deus deste mundo (2 Co 4.4), e você está morando no território dele. O próprio Jó abriu a porta ao diabo através do medo que sentia. Jó disse: Por que o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu? (Jó 3.25). 

Muitos estudiosos da Bíblia concordam que a totalidade do Livro de 
Jó abrange um período entre 9 e 18 meses. Depois, vemos que Deus virou 
o cativeiro de Jó. Logo, quando Jó estava doente, estava no cativeiro do 
diabo. Quando Jó estava na pobreza, encontrava-se no cativeiro do diabo. 
Deus, porém, virou o cativeiro de Jó! Deus deu a Jó o dobro daquilo que 
ele tinha no início. E assim que Deus opera! 

 
Confissão: "Deus vira o nosso cativeiro! Ele não nos submete a escravidão. Deus nos libertai Por intermédio de Jesus, estou livrei Não aceitarei a idéia de que as enfermidades provêm de Deus! Sei de onde provêm e resisto a elas!" 

 



16 DE MAIO 

 

E O ESPINHO DE PAULO? 
 Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então, os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. NÚMEROS 33.55 

 
"Você não se lembra, porém, Irmão Hagin, de que Paulo esteve 

enfermo durante a vida inteira?" 
"Não me lembro disso". 
"Ele tinha um espinho na carne". 
"Onde você leu, na Bíblia, que o espinho na carne era enfermidade? 

Em lugar algum!" 
Consulte as Escrituras. Veja como a Bíblia emprega esse termo. No 

Antigo Testamento, Deus disse a Israel, com efeito: "Se não matarem os 
cananeus quando vocês possuírem a terra, eles serão espinhos nos seus 
olhos. Atormentarão vocês" (Nm 33.55; Js 23.13; Jz 2.3). 

Paulo nos conta exatamente o que era o espinho: Mensageiro de 
Satanás, para me esbofetear [...] (2 Co 12.7). Em todos os lugares aonde 
Paulo ia para pregar, esse espírito maligno ia, despertando toda a 
oposição que podia (Paulo não podia ordenar que o espírito deixasse a 
Terra, porque o diabo tem o direito de estar aqui até caducar o contrato do 
domínio de Adão sobre a Terra). 

Não há, portanto, maneira alguma de considerar que as 
enfermidades sejam independentes de Satanás, pois ele as causa. A atitude 
de Jesus para com a doença era a guerra sem tréguas contra Satanás. 

 
Confissão: "Posto que as doenças são do diabo, sigo os passos de Jesus, tomando as Suas atitudes, e lido com as enfermidades assim como Jesus fazia!" 



17 DE MAIO 

 

O SENHOR QUE SARA 
 [...] Se ouvires atento a voz do SENHOR, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito; porque eu sou o SENHOR, que te sara. ÊXODO 15.26 

 
Quando Israel atravessou o mar Vermelho e começou a viagem para 

a pátria, o Senhor falou aos israelitas as palavras do versículo citado e Se 
revelou como Jeová-Rafá. A tradução de Jeová-Rafá é Eu sou o Senhor, 
Teu Médico ou Eu sou o SENHOR, que te sara. Deus não colocou enfermidades sobre Israel, nem sobre os egípcios. Satanás, o deus deste 
mundo, é quem faz as pessoas adoecerem. Jeová declara que Ele sara. 

F. F. Bosworth, no seu livro Christ the Healer {Cristo, Aquele que cura) 
disse: 

Esse Nome Jeová-Rafá) nos é dado para revelar-nos nosso privilégio, 
proveniente da redenção, de sermos curados. O fato é que a primeiríssima 
aliança que Deus deu, depois da travessia do mar Vermelho, que foi tão 
distintivamente típica da nossa redenção, foi a aliança da cura, e foi nessa 
ocasião que Deus Se revelou como nosso Médico, mediante Seu primeiro 
nome da redenção e da Aliança, Jeová-Rafá: Eu sou o SENHOR, que te 
sara. Trata-se não somente de uma promessa, mas também de um 
mandamento e estatuto. 

 
Confissão: "Jeová-Rafá - Eu sou o SENHOR, que te sara - é o Nome do meu Senhor". 

 



18 DE MAIO 

 

BENÇÃO DA ALIANÇA 
 E as duas pontas das duas cadeiazinhas de fieira meterás nos dois engastes e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também dois anéis de ouro e os porás nas duas extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. ÊXODO 28.25,26 

 
Enquanto Israel andava segundo a Aliança, não houve enfermidades 

entre os israelitas. Não há registro de morte prematura enquanto 
guardavam a Aliança. Não morreu bebê, jovem, nem pessoa alguma de 
meia-idade. Com as enfermidades tiradas do meio deles, viveram sua vida 
até o fim sem doenças. Simplesmente, adormeciam na morte. Quando che-
gava o momento de partirem, impunham as mãos nos filhos e os 
abençoavam, recolhiam os pés para dentro da cama, rendiam o espírito e 
voltavam ao lar. 

O que isso tem a ver conosco? Deus é o mesmo hoje! A Bíblia diz 
que Ele não muda. Deus estava contra o pecado no Antigo Testamento (Antiga Aliança) e está contra o pecado no Novo Testamento (Nova 
Aliança). Deus estava contra a enfermidade no Antigo Testamento e está 
contra a enfermidade no Novo Testamento. Deus fez provisão para a cura 
no Antigo Testamento e fez também provisão para a cura no Novo 
Testamento! 

 
Confissão: "Eu, como cristão da Nova Aliança, amo e sirvo ao Senhor meu Deus. Deus tirou as enfermidades da minha vida. Se a Sua vinda ainda demorar, completarei o número dos meus dias!" 

 



19 DE MAIO 

 

COM LONGEVIDADE 
 A duração da nossa vida é de setenta anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a oitenta anos [...] SALMO 90.10 
 

Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. SALMO 91.16 
 
Se a vinda de Jesus demorar, então, não tenho a mínima hesitação em dizer a você que viverei até uma idade bem avançada. Saberei de 

antemão a hora de partir, vou despedir-me de todos e, antes de ir, olharei 
para o céu e direi: "E isso aí, pessoal, estou indo. Glorifiquem, porque 
chegou a minha hora de partir". 

"Irmão Hagin, não se pode saber isso". 
Oh, sim, é possível saber! É possível receber aquilo que Deus disse 

que podemos ter. Temos melhor aliança do que aquela que Israel tinha. Se 
o plano de Deus para Israel - nação de servos, não de filhos, que vivia sob 
uma aliança não tão boa quanto a nossa -, era viver sem enfermidade, 
então, que plano Deus deve ter para nós, os Seus filhos! Se Deus não 
queria que Seus servos ficassem doentes, não acredito que Ele gostaria que 
Seus filhos ficassem doentes! 

Creio que no plano de Deus, nosso Pai, o cristão não fica doente, e 
cada qual deve viver o decurso pleno da sua vida. Se a vinda de Cristo 
demorar, ele viverá até desgastar-se e adormecer em Jesus. 

 
Confissão: "Posso crer em Deus para receber tudo o que a Sua Palavra promete. Posso crer em Deus para receber uma vida longa e produtiva. Se a vinda de Jesus demorar, viverei o curso total dos meus dias, servindo a Ele, sem doença!" 

 



20 DE MAIO 

 

PARA MEU BENEFÍCIO 
 E amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos; nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais. E o SENHOR de ti desviará toda enfermidade; sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes [...] DEUTERONÔMIO 7.13-15 

 
E amar-te-á... Amar-te-á! Amar-te-á! 
Ele porá enfermidade sobre você? Fará você morrer ainda criança? 

Fará alguns morrerem após o nascimento, e outros serem doentes e 
aleijados? 

Não! Não! Não! As Sagradas Escrituras não ensinam dessa forma! 
"Isso não é para nós, hoje, irmão Hagin". 
Você tem certeza disso? A Primeira Carta de Paulo aos Coríntios 

está no Novo Testamento, não é verdade? Examinemos 1 Coríntios 10.11 para ver se a saúde divina é para nós: Ora, tudo isso lhes [a Israel] sobreveio 
como figuras, e estão escritas para aviso nosso [de quem, dos judeus? Não!], para quem já são chegados os fins dos séculos. Glória! Deuteronômio 7.13-15 
foi escrito para meu benefício. Foi escrito para minha advertência! 

 
Confissão: faça a confissão de Deuteronômio 7.13-15. "O Senhor me ama [...] Ele me abençoa [...] Ele abençoa os meus filhos [...]" 

 



21 DE MAIO 

 

CO-HERDEIROS 
 O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos, logo, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo [...] ROMANOS 8.16,17 

 
Você acha que as pessoas que viviam segundo a Antiga Aliança 

podiam ser mais abençoadas do que aquelas que estão na Igreja do Senhor 
Jesus Cristo? 

Você acha que as pessoas que viviam segundo a Antiga Aliança podiam receber bênçãos financeiras e ter saúde e cura, e as pessoas na 
Igreja de Cristo não? 

Você acha que a Igreja, o Corpo de Cristo, o Corpo do Filho de Deus, 
o Corpo do Amado, precisa debater-se na vida, empobrecida, emaciada, 
desgastada pela fome, doença e aflição, cantando: "Estou desgarrada, 
como mendiga, no meio do calor e do frio?" 

Fora com tais idéias! 
A Bíblia declara que somos co-herdeiros com Cristo! Filhos de Deus! 

Estamos no Reino de Deus! 
Não somos mendigos! Somos novas criaturas. 
Somos bem-aventurados acima de todas as pessoas. 
 

Confissão: "O próprio Espírito Santo testifica com o meu espírito que sou um filho de Deus. Deus é meu Pai. Eu sou Seu filho. Posto que sou o Seu filho, logo, sou o Seu herdeiro. Sou um herdeiro de Deus, o Criador do Universo e co-herdeiro com Jesus Cristo!" 
 



22 DE MAIO 

 

O SELO DE DEUS 
 Mas, a eles, os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. SALMO 105.37 

 
Você pode ver nas Escrituras que o plano de Deus foi que tudo 

ligado a Israel levasse o selo da prosperidade e do sucesso. Além disso, as 
enfermidades não deviam ser toleradas entre eles. 

Assim deve ser com a Igreja. Tudo o que tem a ver com o Corpo de Cristo, com a Igreja do Novo Testamento, deve levar o selo da 
prosperidade, cura, abundância, saúde e do sucesso. 

Aquilo que Deus disse a respeito de Israel foi especificamente a respeito da Igreja. Romanos 1.16 afirma: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego (Rm 1.16). A nota de rodapé de Scofield 
diz que as palavras grega e hebraica traduzidas por salvação 
subentendem as idéias de livramento, segurança, preservação, cura e 
saúde. O Evangelho de Jesus Cristo é, portanto, o poder de Deus para o 
livramento. É o poder de Deus para a segurança e preservação. É o poder 
de Deus para a cura e saúde. 

 
Confissão: "Sou um filho de Deus e membro do Corpo de Cristo, levo o selo da prosperidade, do sucesso, da cura, abundância e saúde. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para o livramento, e segurança, preservação, cura e saúde". 

 



23 DE MAIO 

 

PERDÃO E CURA 
 É ele que perdoa todas as tuas iniqüidades e sara todas as tuas enfer-midades. SALMO 103.3 

 
A enfermidade sobreveio aos filhos de Israel quando 

desobedeceram à Lei. O perdão da sua desobediência importava para a 
cura das suas enfermidades. 

Quando os filhos de Israel saíram da proteção da Aliança, ao 
cometerem iniqüidades, surgiram as aflições (Sl 107.11,17,18). No entanto, quando clamaram ao Senhor, ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua 
palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição (Si 107.19a,20). 

Temos proteção com a nossa Aliança, mas é possível sair dela. 
Desde que conheci a verdade sobre saúde e cura divinas na Palavra 

de Deus, a única ocasião em que alguma enfermidade tocou em mim foi 
quando saí da proteção do Senhor. Ora, não quero dizer que furtei alguma 
coisa ou contei uma mentira; simplesmente, não estava obedecendo a 
Deus como deveria estar (não estava ministrando da maneira que Deus 
me ordenava). Por isso, eu afastei-me da proteção da Aliança e fiquei 
vulnerável aos ataques do inimigo. Era, portanto, necessário arrepender-
me e voltar a "andar na linha". No momento em que o fiz, recebi a cura 
física. 

 
Confissão: "Deus perdoa as iniqüidades. Deus cura as doenças. Ele enviou a Sua Palavra e me sarou. Ele me livrou daquilo que era mortal". 

 



24 DE MAIO 

 

VERDADEIRAMENTE TOMOU AS NOSSAS ENFERMIDADES 
 Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas suas pisaduras, fomos sarados. ISAÍAS 53.3-5 

 
Quero declarar, com toda a ousadia, que não é da vontade de Deus, 

meu Pai, que soframos com câncer e outras enfermidades terríveis que 
provocam dor e angústia. A vontade de Deus é que sejamos curados! 

Como sei disso? Porque a cura é providenciada para nós, segundo a 
Nova Aliança. 

O capítulo 53 de Isaías nos fornece um quadro vivido do Messias 
vindouro. Esse capítulo trata do problema da enfermidade que confronta 
a Igreja hoje, além do problema do pecado. 

Deus, além de lidar com o espírito e a alma do homem, lidou com o 
seu corpo. Deus colocou sobre Jesus as nossas iniqüidades e os nossos pecados, e Jesus os levou sobre Si. Deus colocou sobre Jesus as nossas 
enfermidades, e Jesus as levou sobre Si. Para quê? Para que fôssemos 
livres! 
 
Confissão: "Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus,levou sobre Si os meus pecados e as minhas iniqüidades. Logo, eu não preciso levá-los sobre mim, Ele ainda levou sobre Si minhas doenças e dores. Logo, não estou obrigado a carregá-las. Por causa de Jesus, estou livre. Pelas Suas pisaduras, fui sarado!" 

 



25 DE MAIO 

 

ELE TOMOU SOBRE SI... E LEVOU 
 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 8.17 

 
Em nosso texto de hoje, Mateus está citando Isaías 53. 
Quando compreendi o que esse versículo realmente significa, 

regozijei-me nele. Isso porque, quando o li, soube enfatizar a palavra 
nossas. Jesus tomou as nossas enfermidades e carregou-as. Eu estou incluído na palavra nossas! Ele tomou as minhas enfermidades e 
carregou-as! 

Ao dar-me conta dessa verdade, senti-me como uma certa mulher 
idosa se sentiu. Repentinamente, ela desapareceu em Londres durante a 
Segunda Guerra Mundial. Suas vizinhas não a viram nos abrigos contra 
bombas durante uma incursão da aviação inimiga, de modo que tomaram 
por certo que ela tinha sido morta ou fugira da cidade. Quando algumas 
delas a viram na rua, alguns dias depois, perguntaram-lhe onde estivera. 
Ela respondeu que não tinha ido a lugar algum. 

"O que você fez durante os bombardeios?" 
"Simplesmente, permaneci na cama e dormi". 
"Você não ficou com medo?" 
"Não. Depois de ter lido na Bíblia que Deus não dormia nem dorme, 

resolvi que não haveria necessidade de nós dois permanecermos 
acordados!" 

Posto que o próprio Cristo tomou as nossas enfermidades e 
carregou-as, não há necessidade de nós as carregarmos. Jesus as carregou 
para que ficássemos livres delas! 

 
Confissão: "Porque Cristo tomou as minhas enfermidades e carregou-as, eu não preciso suportá-las. Aceito aquilo que Jesus providenciou!" 



26 DE MAIO 

 

PELAS SUAS FERIDAS 
 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 2.24 

 
Há alguns anos, acordei à 1h da madrugada com sintomas severos 

no meu coração e peito. Eu conhecia os sintomas, porque estava 
desenganado a ponto de morrer de uma enfermidade cardíaca. 

O diabo falou à minha mente: "Você vai morrer. Desta vez, não receberá a cura". 
Puxei os cobertores para cima da minha cabeça e comecei a rir. Não 

sentia vontade de rir, mas mesmo assim, fiquei rindo durante uns dez 
minutos. Finalmente, o diabo me perguntou por que eu estava rindo. 

"Estou rindo de você!", falei. "Rá, Rá, diabo. Não espero receber a 
minha cura! Jesus já a obteve! Ora, caso você não saiba ler, citarei 1 Pedro 
2.24 para você". E citei mesmo. 

Depois de falar a frase final: Pelas suas feridas fostes sarados, falei: 
"Ora, se fomos, logo, eu fui! Não preciso receber a cura, Jesus já a obteve 
para mim! Por isso, eu aceito e reivindico a cura. Eu a recebi. Você, pois, 
pode levar os sintomas e cair fora daqui, diabo!" 

Assim ele fez! 
 

Confissão: "Jesus já obteve a cura para mim. Eu aceito, reivindico e possuo a cura. Pelas feridas de Jesus, fui sarado!" 
 



27 DE MAIO 

 

SEGURANÇA NA VIAGEM 
 E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. MARCOS 4.35 

 
Jesus entrou em um barco com Seus discípulos e disse: "Passemos 

para a outra margem". E assim ficou resolvido o caso! Jesus não disse: "Velejemos até o centro do lago para afundarmos". Por isso, quando 
começou o temporal, e os discípulos de Jesus ficaram com medo, Ele os repreendeu, dizendo: Ainda não tendes fé? 

Em uma convenção dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, 
certa mulher se dirigiu a mim e pediu que eu orasse por ela. Ela disse: 
"Estou uma 'pilha de nervos'. Fico mortalmente apavorada com viagens de 
avião. Chego até a ficar doente de medo. Não vou freqüentar mais 
convenções embora goste muito delas". 

"Você não precisa ter medo", falei. "Na realidade, nem precisa orar a 
respeito; precisa entrar no avião e dizer: 'Passemos para Los Angeles ou 
Chicago, ou onde quer que seja'. O avião não poderá mergulhar. Então, 
você poderá fazer exatamente como Jesus fez: você pode adormecer, 
sabendo que o avião vai chegar até o destino, porque você falou com fé". 

Depois disso, vi aquela mulher em várias convenções. Ela me disse: 
"Funciona exatamente conforme você me falou. Entro no avião e digo: 
'Passemos para a outra margem'. Então, recosto-me, afrouxo os nervos e 
louvo ao Senhor. Agora, realmente gosto de voar". 

 
Confissão: "Para onde quer que eu viaje, posso falar: passemos para a outra margem, e receberei aquilo que digo!" 

 



28 DE MAIO 

 

NENHUM ACIDENTE 
 O anjo do SENHOR acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. SALMO 34.7 

 
Em maio de 1952, minha esposa e meus filhos viajavam comigo para 

um acampamento de avivamento em Novo México. Quando minha mãe 
ficou sabendo dos nossos planos para a viagem, disse: "Tomem cuidado 
nas estradas! Há tantas batidas. Quando vocês viajam, fico acordada a 
noite inteira, orando pela segurança e esperando um telefonema com a 
notícia de que vocês sofreram um acidente. No entanto, sei que estarão 
orando, pedindo a presença de Jesus a cada minuto em que estiverem nas 
estradas". 

"Jamais faço assim", respondi. 
"Oh, filho, que idéia é essa?" 
"Nada, senão a Palavra", falei. "Jesus já disse: De maneira alguma te 

deixarei, nunca jamais te abandonarei (Hb 13.5). Logo, não preciso viajar pela 
estrada, implorando para Jesus estar comigo. Sempre começo a viagem, 
dizendo: 'Pai celeste, estou tão grato pela Tua Palavra. Estou tão contente 
que Jesus está comigo. Estou tão contente que o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo estão dentro de mim'. Então, prossigo a viagem, cantando e 
regozijando. Deus já me disse no Salmo 91 que mal algum me sucederá. A versão sueca da expressão diz: Nenhum acidente o alcançará". 

 
Confissão: '"Jesus nunca Se aparta de mim. Os anjos se acampam ao meu redor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam dentro de mim. Nenhum acidente poderá atingir-me!" 

 



29 DE MAIO 

 

A LEI DA VIDA 
 Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. ROMANOS 8.2 

 
O Dr. John G. Lake foi para a África como missionário em 1908. A 

peste bubônica, tão mortífera, irrompeu naquela área, e centenas de 
pessoas morreram. Ele cuidava dos enfermos e enterrava os mortos. 
Finalmente, os britânicos enviaram um navio de socorro com suprimentos 
hospitalares e uma equipe de médicos. Os médicos mandaram convite 
para Lake subir a bordo. Perguntaram-lhe: "Que meios de proteção você 
tem usado?" 

"Senhores", respondeu Lake, "creio que a lei do Espírito da vida em 
Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Enquanto andar à luz 
da lei da vida, germe algum pegará em mim". 

"Você deveria utilizar nossos meios preventivos", os médicos 
insistiram. 

"Não", disse Lake, "mas acredito que vocês gostariam de fazer uma 
experiência comigo. Peguem aquela espuma que sai dos pulmões das 
vítimas depois da morte e examinem-na no microscópio. Descobrirão que 
os germes permanecem com vida por algum tempo depois da morte da 
vítima. Encham minha mão com a espuma e examinem-na no microscópio. 
Em vez de permanecerem vivos, os germes morrerão instantaneamente". 

Os médicos fizeram a experiência, e aquilo que Lake dissera revelou 
ser a verdade. Quando os médicos demonstraram sua admiração ao que 
ficou provado, Lake lhes contou: "Essa é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus". 

 
Confissão: "A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte". 



30 DE MAIO 

 

MAIS QUE VENCEDORES 
 Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. ROMANOS 8.37 

 
Se a Palavra de Deus nos dissesse simplesmente que somos 

vencedores, isso já teria sido suficiente, mas Ela nos diz que somos mais 
que vencedores por meio de Jesus Cristo. 

Em vez de dizer: "Estou derrotado", levante-se e fale aquilo que a 
Bíblia diz a seu respeito: "Sou vencedor!" 

Talvez não lhe pareça que você é vencedor, mas sua confissão, de 
acordo com a Palavra de Deus, criará essa realidade na sua vida. 

Mais cedo ou mais tarde, você se tornará aquilo que confessar! 
Você não terá medo de circunstância alguma, se fizer a confissão 

certa. 
Você não terá medo de doença alguma, se fizer a confissão certa. 
Você não terá medo de quaisquer condições, se fizer a confissão 

certa. 
Você enfrentará a vida, destemidamente, como vencedor! 
 

Confissão: "Em todas as coisas, sou mais que vencedor por meio dAquele que me ama. Não tenho medo das circunstâncias. Não tenho medo de doença alguma. Não tenho medo de quaisquer condições. Enfrento a vida, destemidamente, como vencedor! Na realidade, sou mais que vencedor!" 
 



31 DE MAIO 

 

OPERANDO EM MIM 
 Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. FILIPENSES 2.13 

 
Outra versão desse versículo diz: Porque Deus é que está operando em 

vós (Fp 2.13 ARA). 
Gosto de colocar Filipenses 2.13 juntamente com 1 João 4.4a: Maior é 

o que está em vós [isso significa em mim]. Deus está em mim! 
O que Deus está fazendo em mim? Ele está operando em mim. 
O que o Senhor Deus está realizando? O querer e o realizar da Sua 

boa vontade. 
Qual é a Sua boa vontade? Sua boa vontade é que eu possua tudo 

que a Palavra de Deus diz que posso ter, e faça tudo que a Palavra de 
Deus afirma que posso fazer. O Pai está capacitando-me! 

Deus está dentro de mim, e meu espírito se regozija. Meu coração 
está feliz, porque posso deixar que Deus tenha liberdade e o direito de 
passagem dentro de mim. Posso deixar que Deus opere ainda mais na 
minha vida. 

Como poderei fazer isso? 
Primeiro: crendo no meu coração que Deus está dentro de mim e a 

Palavra de Deus é verdadeira. Segundo: confessando-O ousadamente com 
a minha boca. Não desfrutarei da realidade daquilo que a Palavra declara 
que é meu, nem daquilo que creio, até que eu confesse com a minha boca. 
A Bíblia ensina: "Com o coração se crê, e com a boca se confessa". 
 
Confissão: "Deus está em mim. Deus está operando dentro de mim. Ele opera por meu intermédio!" 

 



1 DE JUNHO 

 

DEUS É ESPÍRITO 
 Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. JOÃO 4.23,24 

 
Deus é Espírito. 
As coisas espirituais são mais reais do que as materiais. Isso é fato, 

porque Deus, que é Espírito, criou todas as coisas materiais. 
O Eterno criou tudo quanto conhecemos na Terra, na dimensão 

natural, dizendo apenas "haja". 
Utilizando apenas nossas dimensões física e mental não 

conseguiremos conhecer Deus nem com Ele ter comunhão. 
Deus é Espírito, e você pode alcançá-Lo com o seu espírito. O seu 

espírito pode ter comunhão com Deus; pode comunicar-se com Deus. O 
seu espírito pode adorar a Deus! 

 
Confissão: "Esse é o momento de os verdadeiros adoradores cultuarem ao Pai em espírito e em verdade. Sou um verdadeiro adorador. Deus é Espírito; eu o adoro, portanto, em espírito e em verdade. Meu espírito conhece Deus e, a cada dia, familiariza-se mais com Ele. Meu espírito se comunica com Deus, adorando-O". 

 



2 DE JUNHO 

 

À SUA IMAGEM 
 E disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança [...] E criou Deus o homem a sua imagem; a imagem de Deus o criou; macho e fêmea os criou. GÊNESIS 1.26,27 
 

Porque o SENHOR se agrada do seu povo... SALMOS 149.4 
 
O homem foi feito à imagem de Deus, e Deus é Espírito. Assim, o homem, necessariamente, possui um espírito. 
Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. O homem não é 

um animal irracional, mas um ser inteligente e dotado de consciência 
reflexiva. Se não fosse assim, ele não poderia ter comunhão com Deus. 

Você já procurou ter comunhão com um boi? E melhor nem tentar, 
pois o mesmo não possui racionalidade; apenas instinto. 

Podemos, no entanto, ter comunhão uns com os outros e com Deus. 
Fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Somos seres que pensam. 

Deus é Espírito e o homem também é um ser dotado de dimensão 
espiritual. 

 
Confissão: "Deus é Espírito. Eu possuo um espírito. Sou criado a imagem e semelhança de Deus, portanto, sou dotado de inteligência. Posso ter comunhão com o Altíssimo". 

 



3 DE JUNHO 

 

O HOMEM ENCOBERTO NO CORAÇÃO 
 O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 PEDRO 3.3,4 

 
Ninguém, a não ser Deus, sabe como você é de fato. Talvez alguns 

pensem que saibam, mas enganam-se. Você é um homem oculto no 
interior. Você é formado por corpo, alma e espírito (1 Ts 5.23). Isso que as 
pessoas vêem é apenas o seu exterior. 

Já ouvi pastores citarem dois terços de 1 Pedro 3.3 e dizer que as 
mulheres não devem arrumar os cabelos nem usar nada de ouro. Mas, se 
fosse esse o significado dessa passagem, as mulheres não deveriam, 
tampouco, usar roupas arrumadas! Porque se Pedro proibiu as mulheres 
de arrumarem os cabelos e de terem objetos de ouro, também as proibiu 
de usar roupas bonitas. 

Não é isso que Pedro está dizendo nesse texto. Posto que são as 
mulheres que mais tendem a errar nesse sentido, provavelmente a 
admoestação seja a seguinte: "Não gastem todo o seu tempo cuidando dos 
cabelos, das roupas e do homem exterior [aparência]. Tomem cuidado, em 
primeiro lugar, com o homem encoberto no coração - o homem em suas 
dimensões espiritual e emocional -, para que ele seja adornado com um 
espírito manso e tranqüilo". 

 
Confissão: "Possuo um espírito. O meu Deus e Pai é Espírito. Tenho um espírito e uma alma habitando em meu corpo. Preocupo-me em adornar o meu homem encoberto no coração, ou seja, quem eu realmente sou". 

 



4 DE JUNHO 

 

O HOMEM INTERIOR 
 Por isso, não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 CORÍNTIOS 4.16 

 
O homem exterior, ou o corpo, está em decadência. Está 

envelhecendo, assim como a casa onde você mora está ficando mais velha. 
Mas, sabe de uma coisa? Você, por incrível que pareça, não está 

ficando mais velho! 
O que as Escrituras dizem a respeito da pessoa que você realmente é? 

Será que afirmam que o homem interior está perecendo, ou seja, envelhecendo? Não. Dizem: O interior, contudo, se renova de dia em dia (2 Co 
4.16c). 

Espiritualmente, você jamais envelhecerá! 
Você não está mais velho do que estava há alguns anos. Talvez, você 

tenha adquirido mais conhecimento sobre as coisas, mas isso não o tornou 
mais velho. 

O homem interior - o seu íntimo - renova-se a cada dia. 
 

Confissão: "Tenho um espírito. Sou filho do Pai dos espíritos. Meu verdadeiro eu é um homem interior. Não estou ficando mais velho, mas sou renovado dia após dia. Meu espírito é eterno". 
 



5 DE JUNHO 

 

COISAS ETERNAS INVISÍVEIS 
 Não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem; porque as que se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. 2 CORÍNTIOS 4.18;5.1 

 
O homem exterior é visto. 
O homem interior é aquele homem oculto. Ele não é visto. Paulo 

continua falando a respeito do homem interior já descrito no texto bíblico 
de ontem, 2 Coríntios 4.16. Ele está dizendo que esse homem interior é 
invisível e que é eterno. 

Nossa casa terrestre deste tabernáculo é o homem exterior a 
respeito de quem Paulo fala no versículo 16. Nossa casa terrestre (nosso 
corpo) está em decadência. Quando morremos e somos enterrados, 
voltamos ao pó (Ec 12.7), mas esse não é o fim! 

O homem interior é eterno! 
O homem encoberto no coração é um homem espiritual, e ele é 

eterno! 
Você possui um espírito, o qual é eterno. 
 

Confissão: "Possuo um espírito que é eterno. Não olho para as coisas que se vêem; olho para as coisas que se não vêem, porque as coisas que se vêem são temporais, mas as coisas que se não vêem são eternas!" 
 



6 DE JUNHO 

 

TEMOS BOM ÂNIMO, SABENDO... 
 Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor [Porque andamos por fé e não por vista.]. Mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo, para habitar com o Senhor. 2 CORÍNTIOS 5.6-8 

 
Pelo que estamos sempre de bom animo, sabendo [...] Gosto dessa parte 

do texto! Não esperando, nem imaginando. Nada de talvez, mas sabendo. 
Sabendo que, enquanto a nossa alma e o nosso espírito estiverem restritos 
a esse corpo, viveremos ausentes do Senhor, apesar de o Seu Espírito 
habitar em nosso coração, clamando: "Aba, Pai!" E, quando nós estivermos 
livres desse corpo carnal, estaremos com Ele, na Glória. 

Quem somos nós? 
Na ocasião da sua morte, o homem deixa o seu corpo. Não tenho 

espaço aqui para contar todo o meu testemunho acerca da morte (para o relato completo, veja meu livreto Fui ao inferno). Mas, pelo menos, quero 
dizer que, quando fiquei fora do meu corpo, não era menos ser humano 
do que quando estava dentro dele. Tinha a mesma forma e o mesmo 
tamanho. Sabia tudo quanto sabia antes de sair dele. 

 
Confissão: "Meu homem interior esconde-se no meu íntimo. Tal homem interior é o meu espírito, o qual é eterno; jamais morrerá!" 

 



7 DE JUNHO 

 

LUCRO 
 Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. FILIPENSES 1.21 

 
Quando o corpo morre, o homem interior continua vivo. No texto de 

hoje, Paulo está falando a respeito da morte física, dizendo que ela é lucro 
[o morrer é ganho]. 

Ao dizer isso, Paulo põe em xeque a idéia de que, quando o homem 
morre, acaba tudo, ou seja, é o fim da sua história. Certamente, isso não é 
lucro. 

Também não seria lucro para o homem morrer e ficar flutuando 
como nuvem no céu. 

A consideração paulina acerca da morte balança os alicerces de 
outra teoria: a da reencarnação, a qual não passa mesmo de teoria. 
Algumas pessoas pensam que vão nascer outra vez neste mundo e, da 
próxima vez, poderio ser um boi, um cavalo ou até mesmo uma mosca. 
Que vantagem há em voltar a esse mundo como boi? Você poderia ser o 
almoço de alguém. E, se você voltasse como pernilongo, o que lhe 
aconteceria? Poderia ser esmagado. Como as pessoas ficam tolas quando deixam a Bíblia e se desviam para ensinamentos falsos! 

A verdade é exatamente como a Bíblia a apresenta: ao morrer, o 
crente nascido de novo parte para estar com Cristo. Isso sim é lucro! 
 
Confissão: "Para mim, o viver é Cristo. A vida de Cristo habita em mim, no meu homem interior, isto é, em minha alma e em meu espírito". 

 



8 DE JUNHO 

 

NOSSA ESCOLHA 
 Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então, o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. FILIPENSES 1.21-25 

 
Paulo está falando aqui a respeito da morte física. Naturalmente, o 

verdadeiro Paulo, seu homem interior, não iria morrer. Ao contrário, iria 
continuar vivo, quer partindo para estar com Cristo, quer permanecendo 
na carne. 

O autor de Filipenses disse que ainda não havia feito a sua escolha. Ele disse: Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar 
com Cristo,porque isto e ainda muito melhor (Fp 1.23). Se Paulo tivesse 
meramente dito que seria melhor, isso já seria maravilhoso, mas ele disse que é muito melhor. Disse, no entanto: Mas julgo mais necessário, por amor 
de vós, ficar na carne (Fp 1.24). Se Paulo estivesse presente na carne, poderia 
ensinar a essas pessoas e ministrar-lhes a Palavra. Para elas, isso era mais 
necessário. 

Note que é Paulo quem faz a escolha. Ele não disse: "Vou deixar o 
assunto por conta de Deus e, seja o que for que Deus escolher, aceitarei". 
Posto que Deus nos permitiu fazer escolhas, quando tiramos esse assunto 
das nossas mãos, acabamos por colocá-lo nas de Satanás, deixando que ele 
nos domine. Temos mais responsabilidades do que pensávamos quando 
se trata de decidir se viveremos ou morreremos! 

 
Confissão: "Na dimensão espiritual está a essência do ser humano". 

 



9 DE JUNHO 

 

TRÊS DIMENSÕES DO HOMEM 
 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1TESSALONICENSES 5.23 

 
Você será incalculavelmente ajudado no seu crescimento espiritual, 

se souber a diferença entre seu espírito e sua alma. 
Muitas pessoas acham que o espírito e a alma são a mesma coisa. 

Até mesmo os pregadores acreditam assim! Pregam a respeito da alma como se fosse o espírito. 
Todavia, isso não é verdade. Seria tão correto, biblicamente, dizer 

que o corpo e a alma são a mesma coisa, quanto que o espírito e a alma 
são idênticos. Mas, Hebreus 4.12 diz que, pela Palavra de Deus, pode ser 
feita a separação entre a alma e o espírito. 

Para auxiliá-lo na compreensão das três dimensões do homem, 
passe por este processo de eliminação: 

1 - Com meu corpo, entro em contato com o âmbito físico. 
2 - Com meu espírito, entro em contato com o âmbito espiritual. 
3 - Com a minha alma, entro em contato com os sentimentos, o 

intelecto e a vontade. 
O homem conhece Deus por meio de seu espírito. O homem possui 

uma alma, composta por seu intelecto, suas sensibilidades e sua vontade. 
Seu espírito e sua alma habitam num corpo. 

 
Confissão: "Sou um filho de Deus. Com meu espírito, entro em contato com meu Pai, no âmbito espiritual". 

 



10 DE JUNHO 

 

FOME ESPIRITUAL 
 E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome; e quem crê em mim nunca terá sede. JOÃO 6.35 

 
Antes de Adão pecar, ele andava com Deus e falava com Ele; tinha 

comunhão com Deus.Quando, porém, ele caiu em pecado, seu espírito foi 
separado de Deus. 

A partir daquele dia, um vazio se instaurou no coração do homem: o 
da necessidade de voltar a ter comunhão com Deus. 

A humanidade, então, é impelida a procurar algo que preencha esse 
vazio, que, na verdade, não passa de fome espiritual. Os homens, em vão, 
tentam saciar essa fome de diversas maneiras, dentre elas confiando em 
posses materiais e em falsas religiões. Fazem isso em vão, porque esse 
anseio por alimento espiritual só pode ser satisfeito por Deus. 

Quando o indivíduo se encontra com Deus, por meio do reco-
nhecimento do sacrifício vicário de Jesus, na cruz do Calvário, essa busca 
chega ao fim. O homem se torna, assim, uma nova criatura; e, mediante o 
seu novo nascimento, recebe o direito de ser chamado filho de Deus, 
tendo o seu relacionamento com o Altíssimo restaurado! A fome do seu 
coração foi saciada! 

 
Confissão: "Fui a Jesus, logo jamais terei fome. Creio em Jesus,portanto, nunca terei sede. Meu relacionamento com Deus foi restaurado; Ele é meu Pai. Tenho comunhão com Ele. O meu coração está satisfeito!" 

 



11 DE JUNHO 

 

BOM DE DEUS 
 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. ROMANOS 6.23 

 
Os homens, por meio do seu espírito, entram em contato com Deus. 
O fato de um pecador converter-se após ouvir o Evangelho não se 

restringe ao campo material ou racional. É algo que ocorre no íntimo do 
homem. O Espírito Santo, mediante a Palavra de Deus, entra em contato 
com o espírito do pecador. 

Então, quando ele corresponde favoravelmente ao chamado de Deus 
e à mensagem do Evangelho, seu espírito nasce de novo. Seu espírito é 
recriado ao receber a vida eterna. 

Receber a vida eterna é o que de mais maravilhoso pode acontecer 
ao ser humano. Essa transformação é chamada de o novo nascimento. 
Trata-se de uma nova criação. O que ocorre, de fato, é que Deus 
transforma o nosso interior, tornando-nos uma extensão da Sua natureza. 

Esse processo é descrito em 2 Coríntios 5.17,18. 
Por meio do novo nascimento, o homem tem a sua vida trans-

formada. E esse novo nascimento instantâneo ocorre, não no corpo, não na 
alma, mas no espírito do homem! O espírito do homem torna-se uma 
criação milagrosa de Deus! 

 
Confissão: "Sou uma nova criatura em Cristo. Deus me deu o dom da vida eterna. Ele transmitiu ao meu espírito Sua própria natureza e substância. Em Deus, tenho tudo de que necessito para alcançara vitória". 

 



12 DE JUNHO 

 

SALVANDO A SUA ALMA 
 Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. TIAGO 1.18,21 

 
O que se pode dizer sobre a nossa alma? A santificação dela 

terminou no momento de nossa conversão? Não. O crescimento espiritual 
é um processo contínuo, isto é, uma meta que o cristão deverá estar 
sempre buscando alcançar. 

Alguns têm morrido sem buscar aquela estatura de varão perfeito, 
descrita por Paulo em Efésios 4.13. Foram para o céu? Certamente, posto 
que eram filhos de Deus, e o espírito deles nasceu do Pai. 

De fato, o homem nasce de novo no momento de sua conversão. 
Todavia, o seu crescimento espiritual é um processo diário. 

A Epístola de Tiago não foi escrita a pecadores, mas a cristãos. E Tiago nos ensina que devemos receber com mansidão a palavra em nós 
enxertada (Tg 1.21b). Durante muito tempo, não compreendi direito o que 
esse texto queria dizer, até que descobri a diferença entre o espírito e a 
alma. 

O espírito do homem, o mais íntimo do seu ser, recebe a vida eterna 
e nasce de novo. Mas, as suas emoções e o seu intelecto, os quais 
constituem a sua alma, ainda precisam ser tratados; precisam ser 
renovados. 

 
Confissão: "Possuo uma alma e um espírito. Estes dois habitam num corpo. Eu sou gerado por Deus mediante a Palavra da verdade. Eu nasci de novo. Agora acolho com mansidão a Palavra em mim enxertada, a qual contém o poder de salvar-me a alma. Meu intelecto está sendo renovado pela Palavra de Deus". 



13 DE JUNHO 

 

RESTAURANDO A ALMA 
 Refrigera a minha alma [...] SALMOS 23.3 
 

Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. ROMANOS 12.1,2 
 
Paulo, escrevendo a homens nascidos de novo e cheios do Espírito, em 

Romanos 12, manda-os fazer algo com o corpo e a mente deles. O espírito do 
homem nasce de novo, mas tal homem ainda tem o mesmo corpo e a mesma alma. 
Depois de nascer de novo, portanto, o crente deve apresentar seu corpo a Deus e 
fazer com que sua mente seja transformada. 

A palavra hebraica traduzida por restaura [essa palavra, na Nova Versão 
Internacional - New International Version - da Bíblia aparece no lugar de 
refrigera], no Salmo 23 e a palavra grega traduzida por renovação, em Romanos 
12.2, têm, aproximadamente, o mesmo significado. 

Assim, uma cadeira antiga, embora em péssimo estado, pode ser 
restaurada. Após a restauração, ela continuará sendo a mesma cadeira, mas 
renovada. O espírito do homem nunca é restaurado. Ele nasce ou é recriado. Sua 
alma, no entanto, é restaurada quando sua mente é renovada pela Palavra de 
Deus. 

A maior necessidade da Igreja hoje é a renovação da mente dos cristãos, 
pela Palavra de Deus. São as Escrituras que restauram, renovam e salvam a alma! 
 
Confissão: "Diariamente, tomo o cuidado de deixar minha mente ser renovada com a Palavra de Deus; logo, não estou conformado com este mundo. Minha mente está renovada pela Palavra de Deus". 

 



14 DE JUNHO 

 

POR QUE JESUS VEIO? 
 O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir; eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. JOÃO 10.10 

 
Jesus veio dar-nos algum credo segundo o qual devemos viver? Ele 

veio trazer-nos um código de ética - uma lista de faça e de não faça -, para 
nos endireitar? Ele veio começar uma nova religião ou fundar uma nova 
igreja? 

Não! Jesus veio com um só propósito, qual seja, que tenhamos a 
vida e a tenhamos com abundância! 

Essa palavra vida é a maior palavra do Evangelho. O homem 
precisava da vida, porque estava espiritualmente morto. A morte 
espiritual, que é a natureza pecaminosa, foi transmitida ao homem no 
momento da sua queda. O propósito da morte de Jesus é a erradicação 
dessa natureza humana, influenciada pelo diabo. Foi por esse motivo que Cristo veio a este mundo. Jesus declarou: Eu vim para que tenham vida (Jo 
10.10b). 

A única coisa que pode saciar a fome espiritual do homem é a 
natureza de Deus, a saber: a vida eterna. Nada pode substituí-la. 

Quando alguém ouve a mensagem do Evangelho e se converte dos 
seus pecados, recebe a natureza de Deus, ou seja, a vida de Deus em sua 
vida. Esse ato divino, instantaneamente, transporta o homem da potestade 
das trevas para o Reino do Filho do Seu amor (Cl 1.13). 

 
Confissão: "A vida de Deus foi transmitida ao meu espírito. Vivo para Deus. A vida de Deus, isto é, a natureza de Deus foi transmitida ao meu espírito. Deixarei que a vida e a natureza de Deus, que em mim estão, dominem-me". 

 



15 DE JUNHO 

 

A NATUREZA DIVINA 
 Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito a vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que, pela concupiscência, há no mundo. 2 PEDRO 1.3,4 

 
Quando você se tornou um filho de Deus, Ele lhe transmitiu Sua 

própria natureza, a vida eterna. Essa vida, natureza, existência e 
substância de Deus transformou imediatamente o seu espírito. 

Você passou da morte espiritual, isto é, do domínio de Satanás para 
a vida (1 Jo 3.14). Você deixou de ser servo do diabo para tornar-se filho 
de Deus. 

Quando você recebeu a vida eterna, a natureza adâmica deixou de 
guiá-lo. A corrupção da qual você foi liberto (2 Pe 1.4) é a morte espiritual, 
a natureza pecaminosa. 

O controle satânico sobre a sua vida chegou, de fato, ao fim. Em 2 Coríntios 5.17 lemos: As coisas velhas já passaram. A natureza de Deus 
habita em você. 

Agora, você é co-participante do caráter divino, da vida de Deus! 
 

Confissão: "A vida de Deus e a Sua natureza estão em mim. A capacidade e a sabedoria divinas estão em mim. Não fracassarei jamais, pois Deus é o Vencedor. Eu sou co-participante da Sua natureza". 
 



16 DE JUNHO 

 

ZOÉ 
 Porque, como o Pai tem a vida [zoé] em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida [zoé] em si mesmo. JOÃO 5.26 

 
A palavra grega traduzida por vida em nosso texto de hoje é zoé. 
Quando você lê sua Bíblia em português e vê a palavra vida, pode 

imaginar que sempre se refere à mesma coisa, mas isso não é verdade. 
Três outras palavras gregas no Novo Testamento são traduzidas por vida. De forma resumida, seus significados são: psuche, a vida natural, ou vida 
humana; bios, maneira de viver, e anastrophe, comportamento. 

Zoé significa a vida eterna, ou a vida de Deus. É a natureza de Deus. 
A vida como Deus a tem; aquela que o Pai e o Verbo têm em Si mesmos. 
Na Palavra de Deus, ela é chamada vida eterna e, às vezes, apenas vida. 

De nada lhe adiantará ter um bom comportamento, se você não tiver zoé! Foi isso que Jesus Cristo veio trazer-lhe! 
 

Confissão: "Porque, assim como o Pai tem zoé em si mesmo, também concedeu ao Filho ter zoé em si mesmo. Jesus disse: "Eu vim para que tenham zoé, e a tenham com abundância". Tenho zoé em mim mesmo e a tenho com abundância". 
 



17 DE JUNHO 

 

AJUDANDO O PRÓXIMO A TER VIDA 
 Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida [zoé] em seu nome. JOÃO 20.30,31 

 
Jesus fez muitas coisas que não foram registradas no Evangelho 

segundo João, nem nos demais Evangelhos. Mas, tudo foi escrito nesses livros com um fim específico. Qual é esse fim? Para que creiais que Jesus é o 
Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida [zoé] em seu nome (To 
20.3 lb). 

O objetivo é que recebamos a vida eterna! 
Você, como cristão, precisa saber como ajudar os outros a receber a 

vida eterna. O primeiro passo é levá-los a ler ou a escutar aquilo que está 
escrito nos Evangelhos, a fim de que saibam que Jesus é o Cristo, o Filho 
de Deus; e que, como Filho de Deus, Ele tornou a vida espiritual disponível aos homens, para que não mais estejam mortos em seus delitos 
e pecados (Ef 2.1). 

A Palavra, em João 3.15,16, nos ensina acerca do motivo que levou Cristo a entregar-Se por nós: Para que todo aquele que nele [em Jesus] crê não 
pereça, mas tenha a vida [zoé] eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida [zoé] eterna. 

 
Confissão: "Creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, recebi zoé em Seu nome. Nunca perecerei, pois tenho zoé. Tenho a vida de Deus, isto é, a natureza de Deus permanecendo em mim". 

 



18 DE JUNHO 

 

NO QUE DEVEMOS CRER 
 Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 CORÍNTIOS 15.3,4 

 
Li, há algum tempo, sobre um suposto ministro do Evangelho. Ele 

era um homem famoso e, quando chegou a certa cidade grande, os 
repórteres perguntaram-lhe a respeito de um artigo, no qual ele declarara: 
"Há dúvida no que tange ao fato de Jesus realmente ter ressuscitado 
dentre os mortos. Todavia, não faz diferença se Ele ressuscitou ou não". 

Faz toda a diferença! 
Assim como céu e inferno são instâncias diferentes, há diferença 

entre ser perdido e ser salvo; entre a vida e a morte espiritual! 
Recebemos a vida eterna, ou seja, nascemos de novo, quando cremos 

que Jesus Cristo é o Filho de Deus; que Ele morreu pelos nossos pecados e 
ressuscitou dentre os mortos! 

 
Confissão: "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos meus pecados, Creio que Ele foi ressuscitado dentre os mortos para a minha justificação, ou seja, para a minha comunhão com Deus. Creio, em meu coração, que eu sou a justiça de Deus (2 Co 5.21). Sou justificado por meio do sacrifício de Jesus". 

 



19 DE JUNHO 
 

RECEBENDO-0 
 Mas a todos quantos o receberam (Jesus Cristo] deu-lhes o poder [o direito] de serem feitos filhos de Deus: aos que crêem no seu nome. JOÃO 1.12 

 
Receber Jesus Cristo é um ato voluntário. Assim, o homem é quem 

decide se agirá ou não segundo a Palavra de Deus. Ele sabe que precisa do 
Salvador; que, sozinho, não tem acesso a Deus, nem à vida eterna. Sabe, 
também, que pode levantar os olhos para Deus e orar, dizendo: 

"Pai, venho a Ti em Nome do Senhor Jesus Cristo. Sei que não me repudiarás nem me expulsarás, porque disseste na Tua Palavra: O que vem 
a mim de maneira nenhuma o lançarei fora (Jo 6.37b). Creio que Jesus Cristo é 
o Filho de Deus. Creio que Ele morreu pelos meus pecados. Creio que Ele 
foi ressuscitado dentre os mortos para a minha justificação. 

Justificar-me quer dizer endireitar a minha situação diante de Deus. 
Creio que, por causa da Sua morte, do Seu sepultamento e da Sua 
ressurreição estou justificado. Recebo, portanto, a Jesus como meu 
Salvador e O confesso como meu Senhor. A Tua Palavra diz, em Romanos 10.13: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estou 
invocando o Teu Nome, logo sei que sou salvo. E Tu disseste: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo (Rm 10.9). Estou confessando com a minha boca. 
Creio nisso em meu coração, logo sou salvo. Tu disseste: Com o coração se 
crê para a justiça (Rm 10.10a), e com meu coração creio que fui justificado 
diante de Deus. Tu disseste: Com a boca se faz confissão para a salvação (Rm 
10.10b). Portanto, com minha boca confesso: Sou salvo! Obrigado, 
Senhor!" 

 



20 DE JUNHO 

 

TEM 
 Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida [zoé] eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. JOÃO 5.24 

 
Você tem a vida eterna! Ela não é algo que você só vai receber quando chegar ao céu; você tem zoé agora! 
Se , porem, você nada sabe a respeito dessa vida, jamais poderá 

desfrutar das realidades dela. 
Na vida física, você pode possuir alguma coisa e nem saber que a 

possui. Isso de nada lhe servirá. Vou ilustrar o que disse acima relatando 
um fato que aconteceu comigo. Há algum tempo, antes do Natal de 1947, 
separei um pouco de dinheiro para o presente da minha esposa. Para 
começar, coloquei uma nota de 20 dólares em um compartimento secreto 
da minha carteira. Em seguida, esqueci-me totalmente daquele dinheiro. 
Poucas semanas mais tarde, a gasolina do meu carro acabou. Não tendo 
dinheiro disponível para comprar mais combustível, tive de telefonar a 
um dos diáconos da igreja, pedindo que ele me buscasse. Mais tarde, ao 
examinar o conteúdo daquela carteira, achei os 20 dólares os quais eu 
havia guardado. Ora, não se pode dizer que eu estava sem dinheiro 
quando acabou a gasolina do meu carro. Eu tinha a quantia de que 
necessitava, mas não me tinha apercebido disso. 

Deus nos deu a Sua Palavra para que descobríssemos nEla a vida 
eterna e para que andássemos na luz. 

 
Confissão: "Aprenderei a andar na luz, pois tenho a vida eterna". 

 



21 DE JUNHO 

 

TRANSFORMAÇÃO 
 Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão têm virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. GÁLATAS 6.15 
 
Porque nem a circuncisão [agora] é de alguma importância, nem a incircuncisão, mas [somente] uma nova criação [o resultado de um novo nascimento e de uma nova natureza em Cristo Jesus, o Messias]. GÁLATAS 6.15 (AB) 

 
A primeira coisa que zoé faz com o homem é transformar o seu espírito. Sua natureza torna-se, então, co-participante da de Cristo; zoé faz 

do homem uma nova criatura: Assim que, se alguém está em Cristo, nova 
criatura é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo (2 Co 5.17). 

Esse novo homem, ou nova criatura, deverá, portanto, permitir que seu homem interior o domine. Quando nós, cristãos, procedemos dessa forma, 
deixamos que a vida de Deus, em nosso íntimo, fale por nós. 

As pessoas percebem os efeitos dessa vida de Deus dentro de nós. 
Percebem as mudanças em nossos hábitos, em nossa conduta, em nossa 
fala e assim por diante. Os criminosos são convertidos em cidadãos; os 
ladrões se tornam honestos; aquele que se embriagava não mais o faz; e as 
prostitutas deixam os seus caminhos pecaminosos. Nenhum caso é incurável! 

Ao receber essa vida [zoé], o homem descobre um novo tipo de amor, 
o ágape. Quando o cristão permitir que esse amor o domine, a causa das 
discórdias nos lares - o egoísmo - será eliminada. 

 
Confissão: "Sou uma nova criatura. A vida e a natureza de Deus foram transmitidas ao meu espírito. Deixarei que a vida dEle e o Seu amor me dominem". 



22 DE JUNHO 

 

CRESCIMENTO 
 Nele [Jesus], estava a vida [zoé] e a vida [zoé] era a luz dos homens. JOÃO 1.4 

 
A vida que você recebeu, por meio do novo nascimento, afetará seus 

pensamentos e seu intelecto. 
Foi assim que aconteceu comigo. Recebi a vida eterna na 

adolescência, quando estava enfermo, em um leito, em 22 de abril de 1933. 
No dia 8 de agosto de 1934, fui curado pelo poder de Deus, mediante a fé 
e a oração. 

Depois da minha cura, voltei ao colégio. Durante os 16 meses em 
que fiquei confinado à cama, perdi um ano escolar e, nos dois anos de 
escola que cursara antes, tinha sido um aluno nota D. 

Naqueles tempos, eu não conhecia a palavra zoé, mas tinha a minha 
Bíblia, e o Espírito de Deus me orientava. Todos os dias, ao ir à escola, eu 
falava o seguinte: 

"A vida estava nEle, e a vida era a luz dos homens. A vida de Deus 
está em mim. Esta vida é a luz (eu sabia que a luz representava a 
iluminação). Esta vida está crescendo no meu interior. Esta vida está 
desenvolvendo meu espírito. Esta vida está desenvolvendo a minha 
mentalidade. Tenho Deus em mim. Tenho a Sua sabedoria e o Seu poder 
em mim". 

 
Confissão: "Faça sua confissão hoje, fundamentada em João 1.4, e confesse a vida de Deus em você como sua luz". 

 



23 DE JUNHO 

 

PROPÓSITO DO CORAÇÃO 
 E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia; portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. DANIEL 1.8 

 
Eu tinha dois textos bíblicos prediletos que lia ou citava diante do 

Senhor e nos quais baseava a minha confissão, todas as manhãs, quando ia 
a pé para o colégio. O primeiro deles era João 1.4. O segundo era o 
primeiro capítulo de Daniel. 

Leia o capítulo um de Daniel e veja como ele e os três jovens hebreus, embora cativos, foram escolhidos a fim de que fossem ensinados nas letras e na 
língua dos caldeus (Dn 1.4c). 

A Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração [firmou um 
propósito diante de Deus]. Eu empregava essa expressão diante do Senhor. 
Eu sabia que, apesar de não viver segundo o Antigo Testamento, isto é, 
debaixo da Lei mosaica, havia aqui um princípio que eu podia seguir. 

Os judeus não deviam comer determinados alimentos, mas essa 
proibição não se aplica a nós, posto que não vivemos na época da lei, mas da graça. A Palavra de Deus diz: Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque, pela palavra de Deus e pela oração, é santificada (1 Tm 4.4,5). 

Passei a seguir, portanto, o mesmo princípio observado por Daniel. 
Todas as manhãs, eu falava assim com o Senhor: "Assento no meu coração 
andar na luz da vida". 

 
Confissão: "Assento no meu coração andar na luz da vida. Andarei na luz, com base na vida de Deus em mim". 

 



24 DE JUNHO 

 

GRAÇA 
 Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. DANIEL 1.9 

 
Eu nada sabia sobre a confissão da fé, quando, na minha 

adolescência, conheci a Jesus. Mas, de alguma maneira, meu espírito me 
impulsionava a dizer essas coisas. Meu texto bíblico predileto era 2 
Coríntios 5.17. Eu dizia a todas as pessoas que encontrava: "Sou nova 
criatura!" Respondiam-me: "O que é isso?" E eu começava a pregar a 
respeito. Quando eu menos esperava, já havia um aglomerado de pessoas 
ao meu redor, ali mesmo, na rua! 

Toda manhã, ao caminhar até a escola, fazia as minhas confissões 
com base em João 1.4 e no capítulo 1 de Daniel. Às vezes, eu e outros 
estudantes ocupávamos a rua inteira pela qual passávamos. Em algumas 
ocasiões, achavam que eu era louco, mas eu lhes explicava, enquanto 
andávamos. 

Dizia: "Vejam bem, Daniel tinha achado graça diante do chefe dos 
eunucos, ou, como diríamos atualmente, diante do diretor do colégio. E foi 
Deus quem concedeu a Daniel o achar graça (favor ou misericórdia) 
diante dele". 

Então, eu dizia a Deus: "Deus, dá-me graça diante de todos os 
professores. Obrigado por isso. Já recebi o que pedi". 

 
Confissão: "Deus, dá-me graça diante do meu professor, do meu amigo, do meu colega, dentre outros. Obrigado por isso. Já recebi essa graça!" 

 



25 DE JUNHO 

 

CONHECIMENTO E INTELIGÊNCIA 
 Ora, a esses quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria; mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. DANIEL 1.17 

 
Deus deu a Daniel e aos outros três jovens hebreus conhecimento e 

inteligência em tudo. 
A vida eterna provém da natureza de Deus. Você tem a vida eterna 

em você. Saiba disso! Creia nisso! Confesse isso! E, logo, tal natureza começará a dominá-lo! 
Aprenda a andar na luz da vida. Aprenda a praticar esta vida em 

sua existência. Andar na luz dessa vida valorizará a sua personalidade e 
aumentará a sua inteligência. 
 
Confissão: "Sou uma nova criatura; nasci de novo. Tenho em meu espírito a vida e a natureza de Deus. Tal vida é a luz dos homens. Desejo andar na luz da vida. A vida e o conhecimento de Deus estão em mim. Sou capacitado por Ele. A sabedoria de Deus está em mim. Ele está instruindo-me. Ele está guiando-me. Sou um filho de Deus. O Espírito de Deus em mim está orientando-me. Seguirá Sua orientação, andando na luz da vida". 

 



26 DE JUNHO 

 

DEZ VEZES MELHOR 
 E, ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem [três anos depois]... E o rei falou com eles; e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias; por isso, permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. DANIEL 1.18-20 

 
Todos os dias, eu dizia: "Deus, faze-me achar graça diante de cada 

professor. Obrigado por isso. Creio que já atendeste a minha oração. 
Agora, transmita a mim - porque tenho a vida e a natureza de Deus 
habitando em mim - o conhecimento e a inteligência em toda cultura e 
sabedoria, para que eu seja dez vezes mais". 

Não estou gloriando-me em minha própria capacidade, mas naquilo 
que Deus me deu. Embora eu tenha sido, antes da minha enfermidade, 
um aluno com média D, tornei-me, depois de nascido de novo e curado, o 
único aluno da minha classe a tirar A em todas as disciplinas. 

Eu podia pegar um livro de História, estudar um capítulo que eu 
não conhecesse e, então, fechar o livro e recitá-lo palavra por palavra. Ora, 
não foi porque desenvolvi a minha memória que consegui assim proceder. 
Eu não sabia absolutamente nada a respeito da memorização. Consegui 
fazê-lo, porque apelava para meu espírito. 

A maioria dos cristãos jamais aprimorou seu espírito. E porque 
nunca realmente andaram na luz daquilo que possuíam o tempo todo: a 
vida eterna. 

 
Confissão: "Proponho-me a aprimorar o meu espírito. Proponho-me a andar na luz da vida". 

 



27 DE JUNHO 

 

VIDA MILAGROSA 
 Porque, noutro tempo, éreis trevas, mas, agora, sois luz no Senhor; andai como filhos da luz. EFÉSIOS 5.8 

 
O maior milagre que já vi, no que diz respeito ao modo como a vida 

eterna pode agir em nossa mente, aconteceu com uma moça, a qual 
chamarei de Maria neste devocional. Ela havia passado sete anos na 
primeira série sem ao menos aprender a escrever seu nome. Quando 
Maria estava com 14 anos, a direção do colégio pediu aos pais dela que a 
tirassem da escola. 

Aos 18 anos, Maria ainda se comportava como uma criança de dois 
anos. Se, porventura, sua mãe não se sentasse perto dela no culto, 
engatinhava ou deslizava por debaixo dos bancos da igreja, ou erguia a 
saia para passar por cima deles, a fim de chegar aonde ela estava. 

Certa noite, porém, durante uma reunião evangelística e de 
avivamento, Maria foi à frente. Ali, recebeu a vida eterna, a natureza de 
Deus. Uma transformação drástica ocorreu imediatamente. Logo na noite 
seguinte, sentou-se no culto e se comportou como qualquer senhorita de 
18 anos. Penteara os cabelos e se arrumara. Ela parecia ter amadurecido da 
noite para o dia. 

Pouco depois, viajou para visitar alguns parentes. Conheceu um 
jovem, o qual era vizinho dos seus familiares, e se casou com ele. Muitos 
anos mais tarde, fiquei sabendo que ela, depois da morte acidental do 
marido, tornara-se uma próspera mulher de negócios e que, como 
empreiteira, financiara e estivera à frente da projeção de um novo bairro, na cidade onde morava. 

 
Confissão: "Ando como um filho da luz; andarei na luz da vida". 

 



28 DE JUNHO 

 

ANDANDO NA LUZ DA VIDA 
 Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. JOÃO 8.12 

 
Antes de nascerem nossos filhos, comecei a perceber algumas 

verdades a respeito da vida eterna. Acreditava que, pela graça de Deus, eu 
poderia andar na luz da vida eterna. Sabia que os efeitos disso sobre meus 
filhos seriam bons, que essa minha atitude poderia determinar que tipo de 
pessoas eles viriam a ser. 

As pessoas podem ter a vida eterna, mas, se não andarem na luz que 
ela irradia ou não deixarem que Deus aprimore o caminho delas, jamais 
chegarão à perfeita varonilidade - aquela estatura de varão perfeito, 
prevista por Paulo. Nós temos a vida eterna, mas precisamos apropriar-
nos dela, andando na luz que provém do Filho. 

As crianças precisam de lares onde estejam presentes a vida eterna e 
o amor de Deus. É notório o fato de que crianças cujos pais possuem essa 
vida e andam na luz dela, correspondem favoravelmente à sã doutrina. 
Quem nasce em um lar cristão aprende a ter discernimento espiritual 
desde a mais tenra idade, tornando-se mais fácil de ser disciplinado. Os 
adolescentes que aceitam a vida eterna e deixam que ela os domine 
passam a ter a mente de Cristo (1 Co 2.16). 

 
Confissão: "A vida de Deus está em mim. Esta vida é a luz e afeta o meu desenvolvimento. Ando nessa luz; ela afeta o meu lar!" 

 



29 DE JUNHO 

 

MANIFESTADO 
 Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus [zoé] se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues a morte por amor de Jesus, para que a vida [zoé] de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 CORÍNTIOS 4.10,11 

 
Paulo está discorrendo a respeito da manifestação da zoé em nós. 

Não está falando da ressurreição do corpo, porque o mesmo está sujeito à morte. A atenção de Paulo centra-se no fato de termos essa vida zoé de 
Deus, que entrou em nosso espírito quando nascemos de novo. 

Estou convicto de que, se andarmos na luz, deixando que aquela 
vida que ganhamos na ocasião do nosso novo nascimento nos domine, 
Deus nos concederá anos de vida e paz. O homem exterior pode perecer. Todavia, em nosso espírito, a zoé de Deus se manifesta! 

 
Confissão: "Obrigado, Pai, porque a vida que está no meu espírito poderá também vivificar meu corpo mortal. Ela pode deixar meu corpo cheio de vida, saúde e cura. Isso porque, no grande plano da redenção, não somente há o novo nascimento do meu espírito, como também há cura para meu corpo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si (Is 53.4a). Pelas pisaduras de Jesus, fui sarado espiritual, física e mentalmente. De acordo com a Palavra de Deus, sou curado!" 

 



30 DE JUNHO 

 

TRANSMITINDO VIDA 
 [...] Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida [...] 1 JOÃO 5.11,12 

 
Jesus disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E 

estes sinais seguirão aos que crerem (Mc 16.15b,17a). Um dos sinais que, 
segundo Jesus, acompanhariam aqueles que crêem é: E imporão as mãos 
sobre os enfermos e os curarão (Mc 16.18c). 

Por quê? Porque a vida de Deus está nos cristãos! 
Às vezes, algumas pessoas recebem uma unção especial para 

administrar a cura, mas não é a respeito disso que Marcos 16 fala! Todo 
cristão nascido de novo tem a vida de Deus, a natureza de Deus, e, 
mediante a imposição das mãos, aquela vida pode ser transmitida aos 
outros. 

É por isso que você deve impor as mãos sobre os enfermos. Quando 
você procede assim, a vida de Deus que habita em seu interior é 
transmitida ao próximo por meio de suas mãos. Muitas vezes, você terá 
consciência daquela vida que flui de você para as outras pessoas. Você 
tem a vida de Deus! Deus é Aquele que cura. Exerça a autoridade divina! 
Uma das formas pelas quais Deus opera é através das suas mãos. Deus 
não está, fisicamente, aqui na Terra, mas Ele está em você pelo Seu 
Espírito! 

 
Confissão: "Eu creio que a vida de Deus está em mim. Deus é Aquele que cura. Imponho as mãos sobre os enfermos, e eles ficam curados". 

 



1 DE JULHO 

 

O SENHORIO DE JESUS 
 De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte; para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. ROMANOS 6.4 

 
A saber: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, 

creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo (Rm 10.9). Isto significa 
que você deve confessar que Jesus é o seu Senhor e aceitar Seu senhorio na 
sua vida a fim de ser salvo. 

A razão disso é óbvia. Temos sido servos e súditos - e também filhos 
- de Satanás, o inimigo de Deus. Pertencemos ao reino do diabo. Agora, 
queremos deixar este reino e nos tornar cidadãos naturalizados do Reino 
de Deus. Mas, antes de podermos fazer isso, devemos jurar nossa 
fidelidade à nova pátria, por assim dizer. Devemos romper absolutamente 
e incondicionalmente com a pátria anterior e, portanto, como diz a Bíblia, 
confessar Jesus Cristo como Senhor. Ele é o novo Soberano da nossa vida 
intelectual, bem como do nosso coração e da nossa vida espiritual. 

Alguns querem ter Jesus como Salvador, mas não como Senhor. 
Eles O querem para salvá-los do inferno, mas não O querem como Senhor 
e Soberano na Terra. Não podemos realmente ter uma parte de Cristo sem 
termos a outra. 

 
Confissão: "Ando em novidade de vida. Jesus Cristo é meu Salvador. Jesus é meu Senhor. Senhor Jesus, moro agora no Teu Reino e reconheço o Teu senhorio sobre a minha vida. Quero que a Tua vontade e o Teu plano dominem todas as áreas da minha vida". 

 



2 DE JULHO 

 

CRISTO, O SENHOR 
 E, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. COLOSSENSES 3.23,24 

 
Quando Jesus Se tornar o seu Senhor, Ele vai querer dar Seu parecer 

a respeito do tipo de livros que você lê, das diversões de que você gosta, 
do modo de conduzir seu corpo físico. 

Se Jesus é o seu Senhor, Ele vai dizer-lhe algo a respeito da sua vida financeira, sobre como você ganha seu dinheiro, sobre como você gasta o 
seu dinheiro. 

Se Jesus é o seu Senhor, Ele vai dizer-lhe algo a respeito do seu 
casamento, de seus filhos, de seu lar. Ele vai querer orientá-lo no tocante à 
sua vocação na vida e quanto ao lugar onde você irá morar. 

Sim, Jesus vai querer estar em todas as áreas da sua vida, se Ele for 
seu Senhor. 

Eu quero que Ele seja o meu Senhor, e você não quer também? E isso 
que torna bem-aventurada a vida cristã. O senhorio de Cristo livra a vida 
da sua fraqueza, de sua fragilidade, e da orientação humana. O senhorio 
de Cristo transporta a vida para fora da dimensão natural e para dentro 
da dimensão sobrenatural. 

 
Confissão: "Senhor Jesus, quero que a Tua vontade seja feita em todas as áreas da minha vida. Quero que Tu governes todas as áreas da minha vida; que orientes os livros que leio, as minhas diversões, o meu convívio, o meu casamento, o meu lar, as minhas finanças, e a maneira como eu gasto o meu tempo". 

 



3 DE JULHO 

 

A PALAVRA VIVA 
 Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo; e estes três são um. 1 JOÃO 5.7 
 

No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus [...] E o Verbo se fez carne e habitou entre nós [...] JOÃO 1.1,14 
 
Como poderei fazer de Jesus o Senhor da minha vida? 
Jesus é a Palavra viva. E Deus nos deu a Palavra escrita com a 

finalidade de desvendar diante de nós a Palavra Viva (o Verbo). 
Dê à Palavra de Deus (começando pelo Novo Testamento) o lugar 

de primazia na sua vida. Ao fazer isso, você estará colocando Jesus em 
primeiro lugar! 

Deixe a Palavra de Deus governar a sua vida. Deixe a Palavra ser o 
Senhor da sua vida. Deixe a Palavra dominá-lo. Ao fazer isso, você 
realmente estará deixando Jesus ser o Senhor da sua vida, porque Jesus e a 
Sua Palavra são Um. 

Estamos vivendo em um período em que precisamos levar muito 
mais a sério as questões espirituais, em que precisamos aprender o que a 
Bíblia tem a ensinar sobre a vida, o lar, o casamento e os filhos. 

Deixe a Palavra de Deus ser seu guia na vida. Ao fazer isso, você 
estará recebendo Jesus como o Senhor da sua vida. Dessa forma, a Sua 
Palavra escrita se tornará o Senhor da sua vida. 

 
Confissão: "Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Deixo que a Tua Palavra me domine. Dou ã Tua Palavra o domínio sobre mim; logo, és Tu quem tem ó senhorio sobre mim. Tu me dominas. Tu és o Senhor da minha vida!" 

 



4 DE JULHO 

 

A LÂMPADA DO SENHOR 
 A alma do homem é a lâmpada do SENHOR, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. PROVÉRBIOS 20.27 

 
Na época em que foi escrito o texto bíblico, a lâmpada era uma 

candeia, uma lanterna, mas atualmente imaginaríamos uma lâmpada 
elétrica. Diríamos, então: "O espírito do homem é a lâmpada elétrica do 
Senhor". 

Esse texto bíblico garante que Deus nos iluminará; Ele nos guiará por meio do nosso espírito humano. 
Porém, alguns cristãos procuram orientação de todas as formas, que 

não aquela dita por Deus! Uns julgam pelos seus sentidos físicos que Deus 
os está guiando, mas em lugar algum a Bíblia menciona que Deus nos 
guiará por meio do nosso corpo físico! Outros consideram as coisas do 
ponto de vista mental; mas Deus não declara em parte alguma da Bíblia 
que Ele nos guiará através da nossa mentalidade, do nosso intelecto, ou da 
nossa mente! 

Deus disse que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Logo, 
Deus irá orientar-nos por meio do nosso espírito. Deus guiará você pelo seu espírito. 

 
Confissão: "Sou um espírito. Tenho uma alma. Moro em um corpo físico. Meu espírito é a lâmpada do Senhor. Deus, meu Pai, ilumina-me através do meu espírito. Deus me guia por meio do meu espírito". 

 



5 DE JULHO 

 

GUIADO PELO ESPÍRITO 
 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. ROMANOS 8.14 

 
Os filhos de Deus podem confiar, pois serão orientados pelo Espírito de Deus. 
Os cristãos podem contar com a orientação do Espírito Santo. Jesus, 

referindo-Se à vinda do Espírito Santo, predisse: "Ele vos guiará". Não 
precisamos, portanto, depender dos homens para recebermos orientação; 
tal idéia é antibíblica. Todos os filhos de Deus têm o Espírito de Deus 
dentro deles e podem confiar na Sua orientação. 

Em fevereiro de 1959, Jesus apareceu para mim em uma visão de 
olhos abertos. Ouvi Seus passos entrando no meu quarto, no hospital. Ele 
ficou sentado em uma cadeira, ao lado da minha cama, e falou comigo 
durante cerca de uma hora e meia sobre o ministério do profeta. 

Uma das coisas que Jesus revelou foi: "O ministério do profeta não foi colocado na Igreja a fim de orientar os membros e dizer-lhes o que 
devem fazer. Segundo a Antiga Aliança, as pessoas iam até ao profeta 
para buscar conselhos, direção ou orientação, porque o profeta tinha o 
Espírito de Deus, e elas, não. Na Antiga Aliança, pessoa alguma, senão o 
rei, o sacerdote, ou o profeta, tinha o Espírito Santo derramado sobre si. O 
povo em geral nada sabia a respeito da orientação do Espírito Santo. Na 
Nova Aliança, porém, não está escrito que todos os que são guiados pelo profeta são filhos de Deus. Está escrito: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus". 

 
Confissão: "Sou um filho de Deus. Posso crer que serei orientado pelo Espírito de Deus. Ele está orientando-me agora". 

 



6 DE JULHO 

 

NASCIDO DO ESPÍRITO 
 O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo. JOÃO 3.6,7 

 
De acordo com a Nova Aliança, todo filho de Deus tem o Espírito de 

Deus. Em primeiro lugar, os filhos de Deus nascem do Espírito. Depois, 
poderão ser cheios do Espírito. Os filhos de Deus podem confiar que 
serão guiados pelo Espírito. 

Nascido do Espírito - o espírito é a parte do homem que nasce de 
novo. O espírito do cristão tem em si a vida e a natureza de Deus. O 
homem interior nasce do Espírito de Deus e tem em si o Espírito de Deus. 

Cheios do Espírito - o cristão nascido de novo poderá ser cheio 
deste mesmo Espírito que ele já tem dentro dele. E ao ficar cheio deste 
Espírito, haverá um transbordar deste Espírito. O cristão falará em línguas 
estranhas conforme o Espírito Santo lhe conceda que fale (At 2.4). 

Guiados pelo Espírito - Pois todos os que são guiados pelo Espírito de 
Deus são filhos de Deus. Mesmo aquele nascido de novo que não recebeu a 
plenitude do Espírito, tem o Espírito de Deus habitando nele, e poderá 
esperar que seja orientado e guiado pelo Espírito Santo. 

 
Confissão: "Sou um filho de Deus. Nasci do Espírito de Deus. O Espírito de Deus me guia. Ele me está guiando agora. O Espírito Santo Se levantará poderosamente dentro de mim. Ele iluminara a minha mente. Ele orientará o meu espírito. Estou sendo guiado pelo Espírito de Deus". 

 



7 DE JULHO 

 

UMA FONTE DE ÁGUA 
 

Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz: Dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo; onde, pois, tens a água viva? [...] Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. JOÃO 4.10,11,13,14 
 
Os estudiosos da Bíblia sabem que a água simboliza o Espírito Santo. 
O próprio Jesus Se referia à água como símbolo do Espírito Santo. 

Quando Jesus disse à mulher, à beira do poço em Samaria, que Ele era o 
Doador da água viva, ela a confundiu com a água do poço, com a água 
natural. 

Jesus disse, então: A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a 
jorrar para a vida eterna (To 14b). Ele falava a respeito do novo nascimento, 
da fonte de água viva dentro do cristão. 
 
Confissão: "Bebi da água viva e não mais tenho sede. Nasci do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em mim. Uma fonte de água viva está em mim, jorrando para a vida eterna". 

 



8 DE JULHO 

 

RIOS DE ÁGUA VIVA 
 E, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele cressem; porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. JOÃO 7.37-39 

 
Jesus Se referia à água como símbolo do Espírito Santo. 
Note que são mencionadas duas experiências em nossos textos de 

ontem e hoje. Na primeira experiência, o novo nascimento é comparado a 
um poço de água viva dentro de você, jorrando para a vida eterna. Na 
segunda, a plenitude do Espírito Santo, é simbolizada por rios. Não um só 
rio, mas vários rios. 

A água no poço (a salvação) tem um só propósito: abençoá-lo. É 
para o seu benefício. Mas os rios (a plenitude do Espírito Santo) fluem de 
você com a finalidade de abençoar seu próximo. O propósito de você 
receber a plenitude do Espírito Santo é fazer de você uma bênção para seu 
semelhante. 

Algumas pessoas podem dizer: "Se você nasceu do Espírito, você 
tem o Espírito, e acabou-se o assunto". Mas não é porque você bebeu um 
único gole de água que estará cheio de água. Há uma experiência 
subseqüente ao novo nascimento: é ser cheio do Espírito Santo, e como 
resultado desta plenitude, rios de água viva fluirão do interior (do 
espírito). 

 
Confissão: "Tenho a plenitude do Espírito de Deus. Rios de água viva fluem do mais íntimo do meu ser". 

 



9 DE JULHO 

 

MEU ESPIRITO ORA 
 Porque, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 1 CORÍNTIOS 14.14 

 
Deus é Espírito. O homem é um espírito. Deus entra em contato 

conosco e lida conosco por meio do nosso espírito. Ele não Se comunica 
diretamente pela nossa mente, porque o Espírito Santo não habita em 
nossa mente. Deus não entra em contato conosco por meio do nosso corpo 
tampouco. 

Deve ser relativamente fácil para os cristãos cheios do Espírito 
localizarem o espírito humano. Aquelas línguas provém do nosso espírito, 
no mais íntimo. Pronunciamos as palavras fisicamente, mas elas não 
provêm dos nossos sentimentos. Entregamos nossa língua ao controle de 
nosso próprio espírito, e o Espírito Santo, em nosso espírito, capacita-nos a 
falar. 

As línguas não provêm da nossa mente nem da nossa alma. Quando 
falamos em línguas, a nossa mente e o nosso entendimento ficam 
infrutíferos. Nosso entendimento não compreende o que estamos dizendo. 

Quando oramos em línguas, as palavras saem do interior do nosso 
ser, do nosso espírito. Toda a orientação que já recebi tem surgido do 
meu espírito. E isso ocorreu, na maioria das vezes, enquanto eu orava em 
línguas estranhas; quando meu espírito estava ativo e em contato com 
Deus. 

 
Confissão: "Quando oro em outras línguas, o meu espírito ora. Meu espírito está ativo e em contato com Deus. O Espírito Santo, por meio do meu espírito, concede-me as palavras para falar". 

 



10 DE JULHO 

 

OLHE PARA DENTRO 
 Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento; cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 CORINTIOS 14.15 

 
Em todas as crises da vida, aprendi a prestar atenção ao meu 

espírito dentro de mim. Enquanto oro em outras línguas, a orientação 
surge de dentro de mim, porque meu espírito está ativo quando oro em 
línguas estranhas. Ao orar em outras línguas, minha mente não está ativa; meu espírito está ativo. Por meio do meu espírito, Deus me orienta. 

Às vezes, enquanto estou orando em particular, em outras línguas, 
interpreto aquilo que falei; e, pela interpretação, recebo orientação. Não é 
assim, porém, que acontece na maioria das vezes. 

Na maioria das vezes, enquanto estou simplesmente orando em 
outras línguas, surge de dentro de mim, de algum lugar do íntimo, o 
conhecimento daquilo que Deus quer que eu faça (é difícil explicar coisas 
espirituais em linguagem natural, mas posso sentir algo surgindo de 
dentro de mim). Começa a assumir alguma forma, e, embora eu não saiba 
expressá-lo em palavras (porque o meu entendimento não tem nada a ver 
com o assunto), sei exatamente qual a orientação que devo seguir. 
 
Confissão: "Escuto o meu coração. Consulto o meu espírito dentro de mim. Tomo conhecimento do meu espírito, porque o Espírito Santo habita em meu espírito, Ele dá orientação ao meu espírito. Ele me guia por meio d» meu espírito". 

 



11 DE JULHO 

 

O ESPÍRITO TESTIFICA 
 O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. ROMANOS 8.16 

 
Deus nos guiará. Deus nos orientará. Temos garantias bíblicas quanto a isso: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de 

Deus (Rm 8.14). 
Como Deus nos orienta? 
O texto em Romanos 8.16 nos indica que: O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 
Você não fica sabendo que é um filho de Deus porque alguém 

profetiza, declarando que você o é. Você não sabe que é um filho de Deus 
porque alguém diz que tem essa impressão a seu respeito. Não é assim 
que você ficará sabendo isso. 

Você não é um filho de Deus porque você teve uma visão. (Você até 
poderá ter uma visão, ou deixar de tê-la, mas não será isso que o tornará 
um filho de Deus). 

Como, pois, a Bíblia esclarece que saberemos ser filhos de Deus? 
O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Às vezes, não 

conseguimos explicar exatamente como sabemos, mas simplesmente o 
sabemos lá no íntimo. Temos o testemunho interior de que somos filhos 
de Deus. 

Esse é o modo número um de Deus orientar Seus filhos: por meio do 
testemunho interior! 

 
Confissão: "Nasci do Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que sou um filho de Deus. O Espírito de Deus me guia. Ele está guiando-me agora". 



12 DE JULHO 

 

NÚMERO UM: 
O TESTEMUNHO INTERIOR 

 Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho [...] 1 JOÃO 5.10 
 
O modo de Deus confirmar o que de mais importante poderá 

acontecer-lhe é o mesmo modo de Deus orientar os Seus filhos: pelo 
testemunho interior. 

O mais importante da nossa vida - tornar-nos filhos de Deus - é 
confirmado para nós pelo Espírito Santo, que testifica ao nosso espírito de 
que nascemos de novo (Rm 8.16). Dessa mesma forma, seremos ajudados 
a entender que a principal maneira de Deus guiar os Seus filhos é por 
meio do testemunho interior. 

É quase sempre desse modo que sou guiado. Tive, sem dúvida, revelações, e também já fui guiado por Deus de outras maneiras. Mas, na 
maioria das vezes, sou guiado pelo testemunho interior. 

E você também poderá ser guiado assim! 
 
Confissão: "Sou um filho de Deus. Nasci de novo. Nasci do Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que sou um filho de Deus. Todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Sou um filho de Deus; logo, o Espírito de Deus me guia. Ele está guiando-me agora. Confio nEle, neste que é Maior. Ele Se levantará com grandeza dentro de mim. Ele iluminará a minha mente. Ele orientará o meu espírito, pois sou um filho de Deus. Estou sendo orientado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus me orienta, em primeiro lugar, pelo maravilhoso testemunho interior". 

 



13 DE JULHO 

 

ORIENTAÇÃO SOBRENATURAL 
 E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. JOÃO 14.16,17 

 
O testemunho interior é tão sobrenatural quanto a orientação por 

meio de visões, anjos e assim por diante. Não é tão espetacular, mas é 
igualmente sobrenatural. 

Muitas pessoas procuram algo espetacular e deixam de notar o sobrenatural, que está à sua frente o tempo todo! 
Quero relembrar algo que Jesus me disse quando Ele me apareceu 

em uma visão, eu estava de olhos abertos, isto ocorreu em fevereiro de 
1959, em El Paso, Texas. Escutei passos em minha direção pelo corredor 
do hospital, de modo que levantei os olhos para ver de quem se tratava. 
Quando vi Jesus em pé na entrada da porta, parecia que os cabelos no 
meu pescoço e da cabeça se levantaram. A pele do meu corpo inteiro ficou 
arrepiada. Jesus usava um manto branco e sandálias romanas. Tinha cerca 
de 1,80 m de altura e devia pesar cerca de 82 kg. Puxou uma cadeira e 
sentou-Se ao lado da minha cama. Durante uma hora e meia de conversa 
comigo, Ele me disse: "A principal maneira de Eu orientar os Meus filhos é 
pelo testemunho interior". 

 
Confissão: "O Espírito Santo de Deus está em mim. Ele está em mim para me ajudar, orientar e guiar. Primeiro, o Espírito Santo testifica com o meu espírito que sou um filho de Deus. Depois, Ele testifica com o meu espírito em todos os demais aspectos da minha vida". 

 



14 DE JULHO 

 

SINAL VERMELHO 
 Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade [...] JOÃO 16.13 
 

Nos três dias anteriores à minha visão do Senhor, procurei escrever 
uma carta para um pastor, a fim de confirmar a data em que eu realizaria 
uma conferência de avivamento na igreja em que ele pastoreava. No 
primeiro dia, conseguia escrever apenas meia página e depois a rasgava e 
jogava-a no cesto de lixo. No segundo e no terceiro dia, a mesma coisa. 

O Senhor, sentado ao lado de minha cama, disse: "Vou lhe mostrar 
como funciona o testemunho interior para você nunca mais cometer os 
mesmos enganos do passado. Você me vê aqui, falando com você agora. 
Esse é o ministério de profecia; é uma manifestação do dom de 
discernimento de espíritos (ou seja, ter percepção da dimensão espiritual). 
Você me ouve falando com você. E estou-lhe trazendo, por meio dessa 
visão, a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. Estou-lhe 
proibindo de ir até àquela igreja. O pastor não aceitaria a maneira como 
você ministra. Porém, nunca mais vou orientá-lo desta maneira (E Ele 
nunca mais o fez). A partir de agora, vou orientá-lo por meio daquele testemunho interior que você tinha o tempo todo. Você tinha um freio, 
uma hesitação, no seu íntimo. Essa é a forma como vou orientá-lo". 

Esse freio interior é uma espécie de sinal vermelho no mais íntimo. 
 

Confissão: "O Espírito da verdade chegou. Ele habita dentro de mim. Ele me guia. Ele está guiando-me agora". 
 



15 DE JULHO 

 

SINAL VERDE 
 Assim diz o SENHOR, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o SENHOR, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. ISAIAS 48.17 

 
Certa vez, um pastor me perguntou: "Irmão Hagin, você alguma vez 

atenderá as igrejas pequenas?" Em seguida, o pastor me falou a respeito 
da igreja que dirigia e disse: "Se Deus chegar a falar com você a esse 
respeito, nós queremos que você vá à nossa igreja". Mas não levei o convite muito a sério. 

Porém, alguns meses mais tarde, eu estava orando sobre outra coisa, 
e a conversa com aquele pastor voltou à minha lembrança. A partir de 
então, lembrei-me daquela conversa todos os dias. Finalmente, depois de 
uns quatro dias, orei: "Senhor, queres que eu vá àquela igreja?" Quanto 
mais eu orava a respeito, tanto mais à vontade me sentia inclinado a 
aceitar o convite do pastor (não era uma sensação física, mas algo que 
reconheci no meu espírito). 

Sentado ao lado da minha cama, Jesus Se referiu à minha inclinação 
de aceitar o convite: "Quanto mais você pensava a respeito disso, tanto 
mais à vontade você se sentia". Ele me fez lembrar. "Você tinha uma 
sensação de toque de veludo no seu espírito. Trata-se do sinal verde. É o sinal de avançar. É o testemunho do Espírito, que fala para você ir. Agora, 
você está-Me vendo, e estou-lhe ordenando que vá àquela igreja. Mas 
nunca mais vou orientá-lo assim para ir até determinado lugar. A partir 
de agora, vou orientá-lo como faço com todos os cristãos, pelo testemunho 
interior". 

 
Confissão: "O Senhor me guia pelo caminho em que devo andar. Ele me guia através do testemunho interior". 

 



16 DE JULHO 

 

PROVISÃO ABUNDANTE 
 [...] e digam continuamente: O SENHOR, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. SALMO 35.27 

 
Há algo que o Senhor também me falou durante aquela visão que 

tive em fevereiro de 1959. Não apenas para o meu proveito, mas para o 
seu também. 

Ele disse: "Se você aprender a seguir o testemunho interior em todas 
as áreas da sua vida, vou deixá-lo rico. Vou orientá-lo em todas a áreas da 
vida; tanto na financeira quanto na espiritual. Não Me oponho a que Meus 
filhos sejam ricos. Sou contra serem cobiçosos" (algumas pessoas pensam 
que o Senhor Se interessa somente pela vida espiritual delas e por nada 
mais, porém Ele Se interessa por tudo que é do nosso interesse). 

O Senhor fez por mim exatamente aquilo que Ele disse que faria. Ele 
me deixou rico. Sou milionário? Não. Não é esse o significado da palavra 
rico. Rico significa ter uma provisão suficiente e abundante. Tenho mais 
do que suprimentos suficientes e abundantes. Isso porque aprendi a 
seguir a orientação do Espírito Santo; orientação esta que veio a mim por 
meio do testemunho interior. 

Deus o fará rico também se você aprender a escutar o testemunho 
interior! Jesus me disse naquela visão: "Vai, agora, ensinar Meu povo 
como ser guiado pelo Meu Espírito". 

 
Confissão: "O Espírito de Deus está dirigindo-me em todos os assuntos da vida. Ele me dirige nas questões espirituais. Ele me dirige nas questões financeiras. E estou escutando o testemunho interior". 

 



17 DE JULHO 

 

ACENDENDO A MINHA LÂMPADA 
 Porque tu acenderás a minha candeia; o Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas. SALMO 18.28 

 
Às vezes, ainda que o testemunho interior se manifeste, as pessoas 

não o reconhecem. 
Eu, por exemplo, orava em línguas estranhas a respeito dos cultos 

de domingo de manhã, na igreja que eu pastoreava, e uma solicitude 
espiritual pela igreja que eu tinha pastoreado antes, surgia dentro de mim. 

(Lembre-se: quando oramos em outras línguas, nosso espírito ora, e 
o espírito do homem é a lâmpada do Senhor). 

Aquilo ocorreu repetidamente. Depois de uns 30 dias, orei: "Senhor, 
estás dizendo-me que devo voltar para lá? Se for assim, fala com minha 
esposa a respeito também". 

Certa manhã, falei à Oretha: "Querida, se o Senhor lhe falar algo, 
deixe-me saber". Esperei, em seguida, mais um mês antes de perguntá-la: 
"O Senhor tem falado algo com você?" 

Ela me respondeu: "Se Ele tem falado, não estou sabendo". 
Defini a questão mais especificamente: "O Senhor lhe falou a 

respeito de voltarmos para ..." 
Então, ela disse: "Oh, pensei que era só minha imaginação". 
Analisemos aquela declaração. Quando ela disse eu, não seria certo 

referir-se à carne, e sim ao eu verdadeiro, à pessoa interior, que é a 
lâmpada do Senhor. Não era simplesmente ela. Tratava-se do Senhor acendendo a lâmpada! 
 
Confissão: "O Senhor meu Deus acende a minha lâmpada. Ele me ilumina". 

 



18 DE JULHO 

 

LÁ NO ÍNTIMO 
 Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. SALMO 32.8,9 

 
Eu sabia, pelo testemunho interior, que deveria voltar àquela igreja. 

Sabia que minha esposa também tinha aquele testemunho interior sobre 
voltar para lá. Mas eu ainda desejava que o Senhor agisse de forma 
sobrenatural para confirmar aquilo. (Eu tinha apenas 23 anos naquela 
ocasião). Queria que o Senhor me desse uma palavra, línguas com 
interpretação, profecia ou até mesmo escrevesse nos céus: "Vá até àquela igreja!". 

Por isso, jejuei e orei durante três dias. No terceiro dia, estava de 
joelhos, chorando, berrando, implorando, porque não sabia nada melhor: 
"Oóóóóó, Deus querido..." 

Porque Deus nos dirige por uma voz interior e não somente por um 
testemunho interior, Ele me disse: "Levante-se daí e pare de se comportar 
assim!" 

Levantei-me! Mesmo assim, falei: "Senhor, se Tu tão somente me 
desses um sinal sobrenatural, eu me sentiria muito mais à vontade quanto 
a voltar àquela igreja". 

Deus respondeu: "Você já tem tudo! Você não precisa de sinal algum. Você não precisa de escrita no céu. Você não precisa de línguas e 
interpretação, nem de profecia. Você sabe, lá no íntimo, o que você deve 
fazer. Agora, faça-o!" 
 
Confissão: "Os olhos do meu entendimento estão sendo iluminados. Sei, no íntimo, o que devo fazer. Deus me guia por meio daquele maravilhoso testemunho interior. E eu o escuto!" 



19 DE JULHO 

 

SINAIS NO ÍNTIMO 
 Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem a mente deu o entendimento? JÓ 38.36 

 
Deus nos levou a mudar para Tulsa, no final da década de 1960, por 

meio de um testemunho interior. Tínhamos morado em Garland, um 
subúrbio de Dallas, Texas, por 17 anos. Nós não tínhamos intenção de 
mudar dessa cidade. Uma vez que nosso ministério estava crescendo, eu 
tinha planos de transformar nossa casa inteira em escritório (dirigíamos 
nosso ministério de uma garagem, em um cubículo) e até mesmo de 
construir outras instalações em nosso terreno, se necessário fosse. 

Então, visitamos Tulsa a negócios. Um amigo que nos hospedou me 
disse: "Irmão Hagin, você precisa mudar para Tulsa. Eu tenho o local ideal 
para você! Está à venda um prédio de escritórios, que o irmão T. L. 
Osborn ocupava, e pediram que eu o vendesse. Venha, quero mostrar-lhe". 
Várias pessoas tinham procurado comprá-lo, mas os negócios jamais 
chegaram a ser feitos, de modo que o prédio ainda estava vazio. 

Na verdade, não me interessei muito. Porém, pensei em ir apenas por consideração a meu amigo. 
No momento em que entrei naquele prédio, senti como se alguém 

tivesse tocado uma campainha dentro de mim. Às vezes, o testemunho 
interior é assim. Soou uma campainha no meu espírito, bem, no meu 
íntimo. E difícil descrever, mas simplesmente sabemos lá dentro, no 
espírito. Foi assim que Deus confirmou que desejava esse prédio para o 
meu ministério. 

 
Confissão: "O Espírito Santo habita no meu espírito. A sabedoria está no meu íntimo. O entendimento está no meu coração. Escuto o meu coração". 

 



30 DE JULHO 

 

A CERTEZA DA SALVAÇÃO 
 Ninguém jamais viu a Deus; se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. 1 JOÃO 4.12,13 

 
Nasci de novo, quando eu era um adolescente, no leito de 

enfermidade, em 22 de abril de 1933. A partir daquele dia, jamais me 
ocorreu a idéia de que eu pudesse não ser salvo. 

Mesmo como um jovem cristão, eu encontrava pessoas que diziam: "Você não está salvo, porque não pertence à nossa igreja". Ou, que 
argumentavam: "Você não está salvo, porque não foi batizado da nossa 
maneira". E muitas outras. 

Nada disso me perturbava, mas eu ria porque tinha o testemunho interior: O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de 
Deus. Assim está escrito em Romanos 8.16. E eu tinha amor: Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos; quem não ama a seu irmão permanece na morte (1 Jo 3.14). 

Eu tinha o testemunho e o amor. Por isso, jamais duvidei da minha 
salvação. Eu andava em amor da melhor maneira que podia e desfrutava 
do testemunho do Espírito de Deus no meu íntimo. 
 
Confissão: "Tenho o testemunho. O próprio Espírito testifica com o meu espírito que sou filho de Deus. Tenho amor. Sei que passei da morte para a vida. Deus habita em mim. Seu amor está sendo aperfeiçoado em mim. Ele habita em mim, porque Ele me deu do Seu Espírito". 

 



21 DE JULHO 

 

EQUIPAMENTO CRISTÃO 
 E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. 1 JOÃO 2.20 

 
Mesmo como recém-nascido em Cristo e ainda confinado à cama, eu 

sabia algo por meio do testemunho interior. 
Por exemplo, certo dia, minha mãe me disse: "Filho, não quero 

deixá-lo aflito, mas algo está errado com Dub". Dub, meu irmão mais 
velho, tinha ido procurar serviço no Vale do Rio Grande (ele tinha 17 anos 
naquela ocasião). Estávamos nos dias da Depressão (crise financeira no 
país). Minha mãe era cristãos, mas sem a plenitude do Espírito Santo, e 
tinha um testemunho de inquietude e perturbação no seu espírito. Ela 
comentou: "Não sei do que se trata. E possível que seu irmão esteja na 
cadeia, ou algo assim". 

Respondi: "Mãe, há vários dias que sinto isso. Mas Dub não está na 
cadeia. Sua vida física estava correndo perigo, mas já orei, e ele vencerá. 
Dub está passando bem. Sua vida será poupada". 

Três noites depois, Dub voltou. Não tinha encontrado um emprego e 
resolveu pegar carona nos trens de carga para chegar em casa. Muitas pessoas pegavam "carona" desse tipo naquela época. Porém, um inspetor 
ferroviário descobriu Dub, deu-lhe uma pancada na cabeça, e o jogou fora 
de um trem, que andava a mais de 80 km por hora. Dub caiu de costas nas 
cinzas acumuladas ao longo dos trilhos. Foi milagre que não quebrasse 
nada. Nós já sabíamos a respeito de um testemunho interior e tínhamos 
orado. Sabíamos, porque éramos cristãos. 
 
Confissão: "Tenho unção do Santo e de tudo tenho conhecimento". 

 



22 DE JULHO 

 

APRENDA A ESCUTAR 
 Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos [...] anunciará o que há de vir. JOÃO 16.13 

 
Um certo pastor, amigo meu, sofreu três acidentes graves de 

automóvel em menos de dez anos. Nesses acidentes, algumas pessoas 
faleceram. A esposa dele quase morreu, e o próprio pastor foi gravemente 
ferido. Tanto ele quanto sua esposa foram curados pela mão de Deus. 
Quando ele me ouviu falar a respeito de escutar nosso espírito, o 
testemunho interior, confessou-me: "Irmão Hagin, cada um daqueles 
acidentes poderia ter sido evitado se eu tivesse escutado aquela voz 
interior". 

Apesar disso, algumas pessoas argumentaram: "Realmente não sei 
como tais acidentes aconteceram a um cristão tão bom. É um pregador". 

Pois bem, ele teve de aprender a escutar o espírito dele, assim como 
você deve aprender a escutar o seu. 

Há quem queira culpar Deus, atribuindo a Ele a responsabilidade 
por todos aqueles acidentes. Mas, aquele pastor havia declarado: "Se eu 
tivesse escutado a orientação interna que recebera, de que algo estava para 
acontecer, teria esperado para orar. Mas, ao em vez disso, argumentei: 
'Estou ocupado. Não tenho tempo para orar'". 

Muitas vezes, se tivéssemos buscado a Deus ao ter um testemunho 
interior, Ele nos teria mostrado maneiras de evitar aqueles problemas. 
Não vamos, porém, lastimar-nos e gemer por causa dos nossos fracassos 
do passado. Aproveitemos nossas oportunidades presentes e sigamos nosso testemunho interior. Aprendamos a aprimorar o nosso espírito, a 
escutá-lo e a obedecê-lo. 
 
Confissão: "Estou tendo consciência do meu espírito. Estou aprimorando o meu espírito. Eu o escuto!" 



23 DE JULHO 

 

ONDE ELE ESTÁ 
 Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. JOÃO 14.23 

 
Jesus, ao continuar Seu ensino no capítulo 14 do Evangelho segundo 

João, predisse a vinda do Espírito Santo: Jesus e o Pai, na Pessoa do 
Espírito Santo, habitariam em nós. 

No tempo presente, Jesus está literalmente, com Seu corpo de carne 
e ossos, assentado à destra do Pai. Ao mesmo tempo, a Bíblia promete em Cristo em vós, a esperança da glória (Cl 1.27b). Cristo está em nós porque o 
Espírito Santo está em nós. 

O Espírito Santo disse por intermédio de Paulo: Não sabeis que sois 
santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? (1 Co 3.16). 

E, em 2 Coríntios 6.16, lemos: Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: Habitarei e andarei entre eles; serei o seu Deus, e eles serão o meu povo 
Jamais avaliamos a profundidade do que é dito aqui: Deus está habitando em nós! 
Habitando Deus em nós, Ele nos falará exatamente de onde Ele 

estiver: em nosso coração, em nosso espírito. Deus Se comunica conosco 
através do nosso espírito. Nosso espírito recebe as informações da parte 
do Espírito Santo, e as passa adiante, à nossa mente, por meio de uma voz 
íntima, pelo testemunho interior. 

 
Confissão: faça sua confissão de acordo com João 14.23, 1 Coríntios 3.16 e 2 Coríntios 6.16. 

 



24 DE JULHO 

 

NÚMERO DOIS: A VOZ INTERIOR 
 Em Cristo digo a verdade, não minto (dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo). ROMANOS 9.1 

 
O modo número um de o Espírito Santo nos guiar é por meio do 

testemunho interior. O modo número dois é através da voz interior. 
O homem interior tem uma voz, assim como o homem exterior tem 

a sua. Denominamos consciência a voz do homem interior. Às vezes, essa 
voz também é denominada intuição, orientação interior, testemunho 
interior, ou "a voz mansa e quieta". Essa voz não é a voz do Espírito de 
Deus nos falando, porque, quando o Espírito Santo fala, a Sua voz é 
revestida de autoridade. A voz mansa e quieta é a voz do nosso próprio 
espírito. Mesmo assim, o nosso espírito capta a mensagem do Espírito 
Santo que em nós habita. 

Por exemplo, na meditação de 19 de julho, contei como uma 
"campainha" pareceu soar dentro de mim, quando entrei naquele prédio à 
venda em Tulsa. Eu sabia no meu íntimo: a resposta está aqui! Mas eu não 
queria prestar atenção. Mais tarde, quando minha esposa perguntou, 
depois, sobre minha decisão, respondi: "Não. Vamos ficar onde estamos". 
Porém, ao ir para a cama naquela noite, não consegui adormecer. Minha 
consciência doía. Meu espírito sabia que eu não lhe prestara atenção. 

Então, orei: "Senhor, eu, na carne, não quero mudar para Tulsa. Mas 
se é isso que Tu queres, não agirei contra a Tua vontade". De repente, 
dentro de mim, aquela voz mansa e quieta disse: "Vou lhe dar aquele 
prédio. Fique observando o que vou fazer". E Deus fez exatamente isso! 

 
Confissão: "Escuto a voz do meu espírito. Eu lhe obedeço!" 

 



25 DE JULHO 

 

A CONSCIÊNCIA 
 Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do Santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto á consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço [...] Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação [...] quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? HEBREUS 9:8,9,11,14 

 
A sua consciência é um guia seguro? 
Sim, é, desde que seu espírito se tenha tornado um novo homem em Cristo. Lembre-se: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as 

coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo (2 Co 5.17). Trata-se de uma 
referência ao homem interior, ao espírito do homem. Sua consciência é a 
voz do seu espírito falando com você. Se o seu espírito é um novo homem 
em Cristo, com a vida e a natureza de Deus, ele é um guia seguro. 

A pessoa que não nasceu de novo não poderia seguir a voz do seu 
espírito, ou da sua consciência, porque seu espírito irregenerado teria em 
si a natureza do diabo. Sua consciência lhe permitiria fazer tudo. 

Quando você tem, dentro de si, a vida e a natureza de Deus, sua 
consciência não lhe permite fazer qualquer coisa. Sendo você um cristão, 
nascido de novo, o Espírito de Deus vive e habita no seu espírito! 

 
Confissão: "Sou um novo homem em Cristo, com a vida e a natureza de Deus habitando em meu espírito. Por isso, a minha consciência é um guia seguro". 

 



26 DE JULHO 

 

OBEDECENDO À CONSCIÊNCIA 
 E, pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. ATOS 23.1 

 
É interessante examinar as epístolas que Paulo escreveu à Igreja para 

ver o que ele mencionou acerca de sua consciência. Ele sempre obedecia à 
sua consciência. 

Certa vez, ouvi uns pregadores perguntando a um dos evangelistas 
mais famosos do mundo inteiro: "Sabemos que Deus o chamou e ungiu-o 
para ocupar esse ministério, mas há algo que você faz, do ponto de vista 
humano, que contribui para o sucesso do seu ministério, mais do que 
qualquer outra coisa?" 

Prestei atenção para ouvir a resposta do evangelista. Eu sabia que 
ele era um homem de oração, e que a oração é importante, mas ele não 
mencionou a oração. 

O evangelista respondeu: "E claro que Deus me chamou para ser um 
evangelista. Mas vocês devem estar perguntando o que contribui para o 
meu sucesso. A única coisa que faço, que tem contribuído para o meu 
sucesso mais do que qualquer outra coisa é: sempre obedeço imediatamente às minhas premonições mais profundas". 

Esse evangelista queria dizer, em outras palavras: "Sempre obedeço 
àquilo que o meu espírito me ordena, àquilo que recebo no meu íntimo". 

 
Confissão: "O Espírito Santo está no meu espírito. Ele Se comunica comigo por meio do meu espírito. Meu espírito tem uma voz. Obedeço àquilo que meu espírito diz, àquilo que recebo em meu íntimo". 

 



27 DE JULHO 

 

FORA DA VONTADE DE DEUS 
 Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 1 JOÃO 3.20,21 
 

O Espírito Santo nos condena se nós, como cristãos, erramos? 
Não. E o nosso espírito quem nos condena. Precisamos 

aprender isso. Ainda não o fizemos, porque fomos ensinados de 
modo errado. 

O Espírito Santo não nos condenará. Por quê? Porque Deus 
não nos condena. Observe o que Paulo escreveu em Romanos 8.33: 
Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus 
quem os justifica. Então, quem os condenará? (v.34 a). 

Quem condena? Deus condena? 
Não, é Deus quem justifica os Seus escolhidos. 
Em João 16, Jesus disse que o único pecado do qual o 

Espírito Santo convenceria o mundo seria o pecado de rejeitar 
Jesus. 

[O Espírito Santo] convencerá o mundo do pecado, e da justiça, 
e do juízo: do pecado, porque não crêem em mim;da justiça, porque 
vou para meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o 
príncipe deste mundo está julgado (Jo 16.8-11). 

Descobri que mesmo quando agi fora da vontade de Deus, o 
Espírito Santo mostrou-me a solução. Ele me consola. Ele me 
ajuda. Ele não me condena. 

Portanto, nossa consciência, a voz do nosso espírito, é quem 
nos condena quando saímos da vontade de Deus. 

Nosso espírito sabe imediatamente quando fazemos algo 
errado. 
 
Confissão: "Meu espírito nasceu de Deus. Meu espírito está alimentado com a Palavra de Deus. Em meu espírito, habita o Espírito Santo. Por isso, meu espírito é um guia seguro. Quando meu espírito me adverte contra o mal, obedeço-lhe imediatamente. Porque se meu coração não me acusar, tenho confiança diante de Deus". 



28 DE JULHO 

 

AJUDA INTERIOR 
 E, por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. ATOS 24.16 

 
Pouco depois de eu ter sido salvo e curado, voltei a estudar. Não sei 

exatamente como aconteceu o seguinte: pessoa alguma de minha família 
proferia insultos, porém tínhamos um vizinho que xingava 
demasiadamente, e imagino que sofri alguma influência dele. Então, certa 
ocasião, na escola, falei para um dos rapazes: "Não, com os diabos...". No 
momento em que falei isso (eu nada sabia a respeito da vida cheia do 
Espírito), exclamei em meu coração: "Deus querido, perdoa-me!" 

O que é que me condenou? O Espírito Santo? Não. Era meu próprio 
espírito - essa nova criatura, essa nova criação, esse novo homem, que não 
admite falar assim. 

Ora, a carne talvez queira continuar a fazer algumas das obras que 
fazia, ou falar da maneira que falava antes, mas precisamos crucificar a 
carne. Uma boa maneira de crucificar a carne é levando quaisquer 
problemas, imediatamente, para a luz que nos foi concedida. 

Foi isso que fiz quando me dei conta de ter xingado. Não esperei até 
ser inspirado a me arrepender, pedi imediatamente ao Senhor que me 
perdoasse. O jovem com quem eu falara daquela forma já havia-se 
afastado. Fui procurá-lo e pedi perdão. Ele disse que sequer notara o que 
fora dito; ele estava acostumado às pessoas que falavam assim. Eu, porém, 
queria endireitar as coisas com ele e com Deus. 

 
Confissão: "Sou nova criatura em Cristo. Falo como nova criatura. Penso como nova criatura. Meu espírito me leva a fazer assim". 

 



29 DE JULHO 

 

SENSÍVEL 
 [...] pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. 1 TIMÓTEO 4.2 

 
Mantenha uma consciência sensível, não a viole, pois a sua 

consciência, a voz do seu espírito, conta à sua mente aquilo que o Espírito 
de Deus lhe diz no seu íntimo. Se você não conservar uma consciência 
sensível, as verdades espirituais não serão conhecidas por você. 

Em meados da década de 1930, eu era pastor de uma igreja no 
interior. Habitualmente, passava os domingos no sítio de um querido 
cavalheiro, com 89 anos de idade. Ele e eu não nos levantávamos tão cedo 
quanto o restante da família dele, de modo que tomávamos o café da 
manhã juntos às oito horas. 

Ele mantinha um antiquado bule de café sempre em cima de um 
fogão a lenha, com o café fervendo dentro dele. Vi-o derramar o café 
fervendo, em uma caneca, levando-a à boca e bebendo o conteúdo em um 
só gole. A primeira vez que vi aquele senhor fazer isso, senti como se eu 
estivesse sendo queimado por dentro! 

Como ele fazia aquilo? Eu certamente não poderia fazê-lo. Minha 
boca e garganta são tão sensíveis que uma única colherinha de café 
fervendo teria provocado queimaduras. De início, ele também não poderia 
fazê-lo. Mas, com o tempo, o hábito de beber café fervente acarretou a 
cauterização dos lábios, da boca e da garganta desse homem, a ponto de 
ser fácil para ele beber uma caneca cheia de café fervente, em um só gole. 

O mesmo pode ocorrer espiritualmente. Mantenha a consciência sensível. Pare, no momento em que você sentir-se alheio à vontade divina 
e sua consciência o condenar. Diga: "Senhor, perdoa-me. Fiquei fora da 
Tua vontade". Ou, se for o caso, diga a quem você ofendeu: "Fiz mal. 
Perdoa-me, por favor". 

 
Confissão: "Mantenho minha consciência sensível". 



30 DE JULHO 

 

AQUELE QUE NOS DOMINA 
 [...] Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. GÁLATAS 5.16 

 
Aprendi, logo no início da minha vida cristã, a deixar meu espírito, 

o meu homem interior, dominar o meu homem exterior. Assim, embora 
eu fosse um adolescente isolado do convívio de outros adolescentes que 
tivessem a mesma fé que eu, não tive os mesmos problemas que alguns 
têm. 

Se havia, na minha classe da escola dominical, um outro aluno salvo 
além de mim, eu não sabia. Todos xingavam, bebiam, freqüentavam bailes 
mundanos e mantinham atividades sexuais com pessoas do grupo. Eles 
me perguntavam: "Por que você não faz essas coisas?" 

Em primeiro lugar, a minha consciência não me deixava agir 
daquela maneira. Além disso, eu lhes respondia: "Sou uma nova criatura". 
Então, questionavam: "O que é uma nova criatura?" Isso realmente 
comprovava que não eram novas criaturas! 

Não precisamos receber sermões a respeito do que fazer e não fazer; 
basta deixar que nosso espírito nos domine. Deus nos iluminará por meio 
do nosso espírito. Deixe o novo homem interior conduzi-lo. 

Não deixe seu corpo dominá-lo. Seu corpo desejará continuar 
fazendo o que sempre fez, porque seu corpo ainda não nasceu de novo. 
Então, seja dirigido pelo seu espírito. 
 
Confissão: "Ando segundo o meu espírito. Deixo meu espírito dominar-me. Deixo o novo homem interior ser aquele que me domina. Por isso, não satisfaço as concupiscências da carne. Não sou governado pelo corpo; sou governado pelo Espírito". 

 



31 DE JULHO 

 

ANDAR NO ESPÍRITO 
 Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o espírito. ROMANOS 8.1 

 
A consciência é a voz do espírito humano. 
A razão é a voz da alma, ou da mente. 
A sensação é a voz do corpo. 
O Espírito Santo não testifica com nossas sensações. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. 
Tenho muito cuidado com o emprego da palavra sentir. Quando 

percebemos a presença de Deus no culto, há quem diga: "eu a senti". Mas 
realmente não temos sensação física, e sim, a percepção espiritual. 
Portanto, procuro distinguir entre o sentir físico e o sentir espiritual, 
porque as pessoas, facilmente, deslizam para a dimensão das sensações. 
Quando se sentem bem, dizem: "Glória a Deus! Aleluia! Estou salvo! Estou 
cheio do Espírito! Tudo vai muito bem!" Quando, porém, sentem-se mal, 
fazem uma careta e dizem: "Perdi tudo. Não tenho a mesma sensação que 
tinha, devo estar desviado". 

Se nos guiarmos pelas sensações, vamos meter-nos em encrencas. 
Por isso, tantos cristãos vivem em altos e baixos, ora estão dentro, ora fora 
(chamo-os de "cristãos iô-iô"). Esses não andam segundo seu espírito. Não 
andam pela fé. Andam segundo as sensações. 

 
Confissão: "Não ando segundo a carne, mas segundo o espírito. Não sigo as sensações. Não sigo a razão. Sigo a voz do meu espírito, a minha consciência!" 

 



1 DE AGOSTO 

 

MONTANHAS E VALES 
 E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. 2 CORÍNTIOS 2.14 

 
Ouço as pessoas afirmando que estão ora no vale, ora na montanha, 

e, depois, de volta ao vale. Francamente, não sei do que falam. Estou salvo 
desde 1933 e jamais estive em outro lugar, senão no pico das montanhas! 

Não precisamos descer até ao vale. Alguns comentam suas experiências no vale. Porém, eu nunca tive experiência no vale. Sem 
dúvida, houve testes e provações, mas, em meio a tudo isso, eu estava no 
pico da montanha, glorificando e vivendo em um nível superior. Louvado 
seja Deus! 

Veja bem, aqueles que dizem estar no vale estão olhando a vida do 
ponto de vista natural, segundo a carne. Estão procurando obter respostas espirituais na dimensão física, 

o que realmente não é possível. 
Há muitos anos, quando passei a freqüentar ambientes pentecostais 

(depois de ter sido batista), ouvia alguns cristãos falarem sobre ter de 
passar pelo vale. Como eu não compreendia sobre o que se referiam, 
olhavam para mim e garantiam: "A sua vez logo virá!" Graças a Deus que 
esse momento Jamais chegou! 

Não! Deixe o lado negativo da vida, e viva o positivo, e você não 
passará por vale algum. Você sempre estará no pico da montanha! 
 
Confissão: "Graças a Deus, que sempre me leva a triunfar em Cristo! Sempre triunfo! Vivo no pico da montanha!" 

 



2 DE AGOSTO 

 

AVIVADO 
 Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. 2 TIMÓTEO 1.6 

 
Um certa mulher nos tirou da cama às duas da madrugada, 

exclamando: "Quem me dera voltar para o lugar onde eu estava com 
Deus!" Tomei por certo que ela tinha cometido algum pecado terrível e 
aconselhei-a: "Ajoelhe-se aqui e conte ao Senhor o que houve. Ele a 
perdoará". 

Ela disse: "Sondei o meu coração e, pelo que eu saiba, nada fiz de 
errado". Perguntei: "Então, o que a leva a pensar que precisa voltar para 
Deus?" Disse ela: "Ora, simplesmente não me sinto como me sentia antes". 

Fiquei visivelmente bravo com ela. Falei-lhe que, se eu dependesse 
dos meus sentimentos naquele momento, ela teria de orar por mim! Mas ensinei-a como fazer, pedindo que ela observasse, escutasse atentamente, enquanto eu orava. 

Orei, então: "Querido Senhor, estou tão contente porque sou um 
filho de Deus! Estou tão contente porque nasci de novo! Não estou 
sentindo nada, mas isso não vem ao caso. Meu homem interior é um novo 
homem. Quero agradecer-Te, e porque sou cheio do Espírito Santo. Deus 
Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo residem em mim. Quero agradecer-
Te por isso..." 

Eu não estava sentindo nada, mas confessei esses fatos, porque a 
Palavra de Deus os confirma. Ao falar assim, algo foi brotando do meu 
interior. 

A mulher exclamou: "A expressão no seu rosto transformou-se. Seu 
rosto se iluminou". Respondi: "Sim, porque o que confessei estava dentro 
de mim o tempo todo. Simplesmente avivei o que havia em mim". 
 
Confissão: "Avivo o que há em mim!." 



3 DE AGOSTO 
 

POR FÉ, NÃO POR VISTA 
 Porque andamos por fé e não por vista. 2 CORINTIOS 5.7 

 
Smith Wigglesworth disse algo que foi uma bênção para mim. Li 

pela primeira vez nos idos de 1930, e estava bastante de acordo com 
minha experiência. Ele disse: 
• Não sou movido por aquilo que sinto. 
• Não sou movido por aquilo que vejo. 
• Sou movido apenas por aquilo que creio.  

Smith declarou então: 
• Não compreendo Deus pelos meus sentimentos. 
• Compreendo Deus por aquilo que a Palavra assevera a respeito dEle. 
• Compreendo o Senhor Jesus Cristo por aquilo que a Palavra menciona a respeito dEle. Ele é tudo quanto a Palavra diz que Ele é. 

Você não poderá entender a si mesmo pelos seus sentimentos. 
Compreenda a si mesmo como um cristão nascido de novo e cheio 
do Espírito, à luz Palavra de Deus, pelo que Ela diz a seu respeito. 
 Ao ler o que a Palavra menciona a seu respeito, declare, com ou sem 

sentimentos e sensações: "Sim, eu sou assim. Tenho isso. A Palavra garante que tenho isso. Posso fazer o que a Palavra diz que posso. Sou o que a Palavra diz que sou". 
À medida que fizer isso, você começará a desenvolver-se 

espiritualmente. 
 

Confissão: "Ando pela fé e não pelo que vejo". Agora, faça a confissão que Smith Wigglesworth fez, aplicando-a a si mesmo. 
 



4 DE AGOSTO 

 

EXAMINE SUA ORIENTAÇÃO 
 Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação; porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 PEDRO 1.20,21 

 
A Palavra e o Espírito concordam entre si. 
Como você poderá saber se algo provém do Espírito de Deus? Se 

estiver de acordo com a Palavra, então provém do Espírito. Se não estiver 
de acordo com a Palavra, não provém do Espírito. 

Já houve pessoas que me diziam que Deus as levava a fazer algo, e, 
ao saber do que se tratava, tive de declarar: "Não, isso não provém do 
Espírito de Deus". São casos excepcionais, mas ocorrem. 

Certo homem me disse que pensava que o Espírito de Deus 
orientava ele e a uma mulher, no sentido de abandonarem seus 
respectivos cônjuges e casaram-se. Não! Isso não está em harmonia com a Palavra! O Espírito Santo não dissolve lares. 

O Espírito e a Palavra concordam entre Si! A Bíblia é inspirada pelo 
Espírito de Deus. 

Examine sua orientação à luz da Palavra. 
 

Confissão: "Sou orientado pelo Espírito de Deus. Examino a minha orientação a luz da Palavra,porque a Palavra e o Espírito concordam entre si". 
 



5 DE AGOSTO 

 

DIREÇÃO 
 Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. PROVÉRBIOS 3.5,6 

 
Não nos cabe dizer ao Senhor como Deus deve guiar-nos. Devemos 

deixá-Lo guiar-nos da forma que Ele quiser! 
A nós, cabe, porém, descobrir na Palavra de Deus como Ele 

realmente nos guia. E Ele guia, em primeiro lugar, pelo testemunho interior. 
No Livro de Atos e em outros livros, podemos observar que, às 

vezes, alguns cristãos recebiam orientação por meio de uma visão; outros recebiam orientação de um anjo, que lhes aparecia e anunciava-lhes certas 
revelações. No entanto, tais fenômenos não ocorriam todos os dias na vida 
das pessoas. Ocorreram uma ou duas vezes na vida de algumas delas. 
Logo, esse não é o modo usual de Deus dirigir as pessoas, embora Ele 
possa fazê-Lo quando quiser. 

Muitas vezes, Deus deseja testemunhar por intermédio de nosso 
espírito, procurando guiar-nos, mas nós não queremos escutar, porque 
esperamos algo espetacular, como uma visão, ou um anjo. Contudo, 
devemos lembrar-nos de que tudo que Deus faz é sobrenatural! 
 
Confissão: "Confio no Senhor de todo o meu coração. Não me estribo no meu próprio entendimento. Reconheço-O em todos os meus caminhos, e Ele endireita as minhas veredas". 

 



6 DE AGOSTO 

 

PORÇÕES DE LÃ? 
 E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo; e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. EZEQUIEL 36.26,27 

 
Para receber orientação, algumas pessoas põem aquilo que 

chamamos de porção de lã diante do Senhor. No entanto, no Novo 
Testamento não é mencionado: "Todos os que são dirigidos por porções 
de lá, esses são filhos de Deus". 

Alguém poderia argumentar: "Sim, é verdade, mas Gideão pôs uma 
porção de lã ao relento, no Antigo Testamento". 

Para que voltar à Antiga Aliança? Temos algo melhor segundo a 
Nova Aliança. A Antiga Aliança era para pessoas espiritualmente mortas. 
Eu não estou espiritualmente morto, tenho vida! Tenho o Espírito de Deus 
dentro de mim! 

Lembre-se de que Gideão não era um profeta, sacerdote, ou rei. 
Somente homens que ocupavam um daqueles três cargos, segundo a 
Antiga Aliança, eram ungidos pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo não 
se fazia pessoalmente presente para o restante do povo. Por isso, todo 
homem deveria comparecer, uma vez por ano, ao templo em Jerusalém. 

A glória da Shekinah - a presença de Deus - era reservada ao Santo 
dos Santos. Porém, quando Jesus morreu no Calvário, a cortina que 
bloqueava a entrada para o Santo dos Santos foi rasgada ao meio, de cima 
a baixo. Deus Se mudou de lá, e, a partir de então, Ele jamais habitou em 
uma casa feita por mãos! Ele passou a habitar em nós! 
 
Confissão: "O Espírito de Deus habita em mim! Aquele que é Maior habita em mim!" 

 



7 DE AGOSTO 

 

SUA VONTADE 
 [...] que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabe-doria e inteligência espiritual; para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. COLOSSENSES 1.9,10 

 
E perigoso quando cristãos, cheios do Espírito, vivendo sob a Nova 

Aliança, penduram porções de lã para obter uma resposta de Deus. Esse 
teste de porções de lã pertence à dimensão carnal, onde Satanás é um deus 
(2 Co 4.4). 

Algumas pessoas oram: "Deus, se queres que faça isso, então manda 
acontecer assim e assim". Isso significa pedir um sinal mediante uma 
porção de lã. Com isso, Satanás poderá operar na dimensão dos sentidos. 
Deus, porém, tem um modo melhor do que esse método aleatório de 
porções de lã para guiar Seus filhos! 

Depois de eu ter passado para o meio pentecostal, ouvi sobre as porções de lã. Enquanto eu fui pastor de uma certa congregação, os 
presbíteros de outra igreja me pediram que me candidatasse para ser 
pastor deles. Fui pregar naquela igreja, e, na viagem de volta, coloquei 
uma porção de lã e orei. "Se a igreja eleger-me com cem por cento dos 
votos, se eu receber todos os votos, vou considerar Tua vontade que eu 
aceite ir para lá". 

Os membros daquela igreja me elegeram com cem por cento dos 
votos. Mudei-me para lá e saí tosquiado! E os membros da igreja saíram 
tosquiados. Todos ficamos cem por cento fora da vontade de Deus! 
Quando relembro o caso, tenho consciência de que havia no meu espírito 
uma reticência o tempo todo, mas não prestei atenção. 
 
Confissão: "Oro para que eu possa ter pleno conhecimento da vontade de Deus, tendo toda a sabedoria e entendimento espiritual; que eu possa viver de modo digno do Senhor, e para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus". 



8 DE AGOSTO 

 

SUAS PRÓPRIAS PALAVRAS 
 [...] aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. SALMO 15.4 

 
Embora eu tivesse-me colocado fora da perfeita vontade de Deus 

quando expus a minha porção de lã, fiquei firme naquela igreja durante 
um ano, porque assim havia combinado com eles. Agüentei firme. Sou um 
homem de palavra. 

Uma das características do peregrino espiritual é jurar, embora 
advenha dano próprio, não se retratando. Em outras palavras, o cristão 
genuíno deve cumprir as suas promessas. 

Se você não aprender a ser uma pessoa de palavra, sua fé jamais terá 
valor. Por quê? Porque, para fazer sua fé operar, você precisa crer nas suas palavras, além de crer no seu coração: 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 (Mc 11.23 RC). 

Aquilo que você diz são as suas palavras. E você certamente não 
crerá que as suas palavras se cumprirão, sabendo-se não ser uma pessoa 
de palavra! 

Cumprirei a minha palavra. De outra forma, a plenitude da minha 
vida espiritual será afetada. Digo a verdade em todas as ocasiões. Não 
direi a alguém que tenho prazer em vê-lo se assim não sinto. Encontrarei 
uma maneira de falar algo, sem violar minha consciência. Não vou mentir, 
porque isso afetaria a minha fé. 

Alguém poderia argumentar: "Mas é simplesmente uma questão de 
ser cortês". Mas, na verdade, não é. A mentira é algo diabólico (Jo 8.44). 

 
Confissão: "Sou uma pessoa de palavra". 

 



9 DE AGOSTO 

 

ESPERANDO EM DEUS 
 Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias; correrão e não se cansarão; caminharão e não se fatigarão. ISAÍAS 40.31 

 
A não ser aquela única ocasião em que fui tosquiado, jamais saí por 

aí errando, mudando de igreja ou de ministério. 
Qual era a base da minha orientação? Uma porção de lã? 
Não, eu seguia o testemunho interior. Quando necessário, eu esperava diante de Deus por algum tempo. Eu vigiava a noite inteira, se 

fosse o caso, ou jejuava durante uns poucos dias; não que o jejum fosse 
influenciar Deus. 

Deus nunca muda. Ele é o mesmo antes de eu jejuar, durante o meu 
jejum e depois de eu jejuar. O jejum, porém, fazia diferença para mim. Eu 
gastava o tempo das refeições em oração, esperando em Deus. Gastava 
mais tempo na Palavra. Com isso, meu homem espiritual passava a 
predominar. 

Eu aguardava, portanto, até saber dentro de mim o que Deus queria 
que eu fizesse. E jamais saí tosquiado. 

 
Confissão: "Meu espírito é a lâmpada do Senhor. Ele me guia. Ele me ilumina. Ele me orienta através do meu espírito. Ele dirige, em primeiro lugar, através do testemunho interior. Além disso, Deus me orienta por meio do testemunho interior. Além disso, Ele orienta por meio da voz mansa e quieta da minha consciência. Ele me dirige. Ele me guia. Ele me orienta. Sou dirigido pelo Espírito, sou ensinado pelo Espírito e sou guiado pelo Espírito". 

 



10 DE AGOSTO 

 

O QUE DIZ MEU CORAÇÃO 
 Antes, te lembrarás do SENHOR, teu Deus, que ele é o que te dá força para adquirires poder [...] DEUTERONÔMIO 8.18 

 
Conheci um homem no leste do Texas, cujos pais eram tão pobres, 

que ele só ganhou seu primeiro par de sapatos aos 12 anos de idade. Seus 
estudos não foram além da 5 a série escolar. Mas, naquela época, quando o 
dinheiro valia bem mais, aquele homem tinha dois milhões de dólares. 
Ganhou seu dinheiro por meio de investimentos. 

Duas pessoas que freqüentaram muito a casa dele contaram-me que 
ele dissera: "Em muitos anos fazendo investimentos, jamais perdi um 
tostão". 

Aquele homem contou ao meu amigo como conseguiu tanto. Disse o 
homem: "Quando alguém vem apresentar uma idéia, querendo que eu 
invista em algo, minha primeira reação é mental. Mas, tenho um aposento 
vago, onde entro e oro a respeito. Fico esperando o tempo necessário 
para escutar aquilo que meu espírito diz. Minha mente talvez diga que 
eu seria um tolo se investisse naquilo, mas se meu coração disser para eu 
ir adiante, faço o negócio. Se, por outro lado, minha mente disser para eu 
não perder a oportunidade, e meu coração me disser para não fazer o 
negócio, eu não faço mesmo. Não presto atenção à minha mente. 
Simplesmente entro naquele aposento e espero, mesmo que seja pela noite 
inteira. Às vezes, fico entrando e saindo de lá durante três dias, só orando 
e lendo minha Bíblia, aquietando-me a fim de poder escutar o que meu 
coração dirá". 

 
Confissão: "O Espírito Santo me guia em todos os negócios da vida. E escuto aquilo que meu coração diz!" 

 



11 DE AGOSTO 

 

PROFETAS 
 Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração; e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. JEREMIAS 31.33 

 
Quando Jesus apareceu para mim e mandou-me ensinar Seu povo 

como ser dirigido pelo Espírito, Ele declarou: "Não coloquei profetas na 
Igreja a fim de guiar as pessoas. No Novo Testamento, não é dito que os 
dirigidos por profetas são filhos de Deus.Os cristãos do Novo Testamento não devem buscar orientação por meio dos profetas. Os profetas do 
Antigo e Novo Testamento são semelhantes entre si em alguns aspectos. 
Ambos vêem e conhecem as coisas de modo sobrenatural. No Antigo 
Testamento, no entanto, as pessoas não tinham o Espírito de Deus dentro 
delas, ou sobre elas. Tinham a promessa do novo nascimento, mas não 
possuíam o Espírito Santo. Por isso, precisavam ser instruídas por alguém 
que possuísse a unção do Espírito, a fim de serem orientadas. Porém, pela 
Nova Aliança, todo crente tem o Espírito de Deus, não necessitando 
consultar outra pessoa para receber orientação. A única coisa que o 
ministério do profeta poderá fazer nesses casos, segundo a Nova Aliança, 
é confirmar algum ensinamento que alguém já possui". 

Se o profeta não confirmar algo que você já tem no seu espírito, 
esqueça-se do que foi dito! 

 
Confissão: "Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus me guia!" 

 



12 DE AGOSTO 

 

NASCIDO DE DEUS 
 Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado; porque a sua semente permanece nele; e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 JOÃO 3.9 

 
Às vezes, as pessoas me perguntam: "Como posso saber se é meu 

próprio espírito ou o Espírito Santo que está mandando-me fazer alguma 
coisa? E possível que seja eu mesmo desejando fazer tal coisa. 

Quando dizemos eu, estamos falando em quê? Se estivermos 
referindo-nos ao verdadeiro eu - o homem interior, que é a nova criatura, 
tendo em si a vida e a natureza de Deus, a habitação do Espírito Santo -, 
então, estamos certo. Porém, se o eu se refere à carne, ao homem natural, o 
assunto será totalmente diferente. Devemos aprender a diferenciar entre 
os dois. 

O homem interior do cristão não é aquele que deseja praticar o mal. 
Se o homem interior quiser praticar o mal, significa que a pessoa em 
questão nunca nasceu de novo. 

O texto de 1 João 3.9 tem perturbado alguns cristãos. Alguns 
cometeram enganos e falhas, pensando: "Se eu fosse nascido de Deus, 
não pecaria mais, conforme diz a Bíblia". No entanto, esse versículo diz 
respeito ao homem interior, que não peca. 

Já fiz coisas erradas, mas não foi meu homem interior quem as fez. 
Na realidade, ele não concordou comigo quando as fiz. Procurou 
persuadir-me a não fazê-las. Fisicamente, nascemos de pais humanos e 
participamos da natureza humana deles. Espiritualmente, nascemos de 
Deus, e participamos da Sua natureza. E cometer o mal não faz parte da natureza divina. Por isso, deixe seu espírito dominar sua carne. 

 
Confissão: "Nasci de Deus. Meu espírito tem a vida e a natureza de Deus, e seus desejos são desejos justos". 

 



13 DE AGOSTO 

 

EDIFICAÇÃO, EXORTAÇÃO, CONSOLO 
 Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 CORÍNTIOS 14.3 
 

Segue-se uma palavra de profecia, que veio durante um seminário, 
no qual ensinei a respeito de ser dirigido pelo Espírito: 
 

"Olha para dentro do teu espírito. Porque teu espírito é a lâmpada 
do Senhor, que perscruta todo o teu íntimo. E saberás, e andarás na luz 
daquilo que conheces. Ninguém poderá refutar-te, porque dirás: 'Há luz 
na minha habitação. Sou o templo do Espírito Santo. Ele habita em mim. 
Ele ilumina o meu espírito. Faço aquilo que sei por íntima intuição. Sigo 
aquela orientação profunda no mais íntimo do meu ser. E assim, estou 
sendo dirigido pelo Espírito. Estou regozijando-me e estou feliz. Sim, 
entôo os Seus louvores para sempre. Confio Naquele que em mim habita. 
Isso porque a essência de tudo quanto Deus possui e é habita em mim. 
Todos os atributos do próprio Deus Pai residem em meu espírito e são 
essencialmente meus. Deus declarou que viveria entre nós; que habitaria 
em nós; que seria o nosso Deus; e que nós seríamos o Seu povo. Meu Deus 
não está em uma terra longínqua, fora do nosso alcance. Meu Deus não 
está assentado em um pedestal; nem poderá ser fisicamente visto, ou 
tocado com a mão. Meu Deus é um Espírito que reside no homem!" 

 



14 DE AGOSTO 

 

A VOZ DO ESPÍRITO SANTO 
 E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que três varões te buscam. ATOS 10.19 

 
Deus nos dirige mediante um testemunho interior. Ele nos dirige 

através daquela voz mansa e tranqüila: a voz do nosso próprio espírito. 
Deus também nos dirige pela Voz do Espírito Santo, que nos fala. Esta 
Voz é mais firme revestida de autoridade do que a voz de nosso espírito. 

Quando a Voz de Deus se faz ouvir, é tão real que você poderia até 
voltar-se para ver quem falou, embora a Voz esteja dentro de você! Houve 
ocasiões em que ouvi a Voz do Espírito Santo de forma absolutamente 
audível, embora outras pessoas perto de mim não a tenham ouvido. Deve 
ter parecido audível ao jovem Samuel também, mas Eli, o profeta, não a 
ouviu. 

Porém, essa não é a maneira usual de Deus dirigir-nos. Descobri, em 
mais de 50 anos de ministério, que cada vez que Deus me falou de modo 
espetacular, como no caso da voz audível (audível para mim, pelo menos), 
haveria uma caminhada dura pela frente. E se Ele não tivesse falado de 
modo tão espetacular, eu não teria agüentado firme. 

A Bíblia nos ensina que existem muitas vozes no mundo, e nenhuma 
delas é sem significado. No entanto, não devemos procurar captar vozes. 
Acautele-se quanto a seguir algo sem, primeiramente, examiná-lo à luz da 
Palavra. Não ore pedindo que ouça algo. Se Deus falar-nos, ótimo. Se Ele 
não nos falar, temos a Sua Palavra e podemos andar na luz dEla. 

 
Confissão: "Ando na luz da Palavra de Deus!" 

 



15 DE AGOSTO 

 

PERCEPÇÃO 
 Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. ATOS 27.9,10 
 

O apóstolo Paulo não disse: "Recebi uma revelação". Não afirmou: 
"O Senhor me contou". Não declarou: "O Senhor me revelou". Paulo disse: 
"Vejo...". Tratava-se simplesmente do testemunho interior que ele tivera. 
Ele percebera algo espiritualmente. 

Uma família de sete pessoas saiu para jantar. A comida das crianças 
já havia sido servida à mesa, quando, de repente, o pai exclamou: "Vamos 
depressa para casa. Tenho uma intuição de que devemos ir". Ao chegarem, 
descobriram que um incêndio começara na casa deles. Conseguiram 
apagá-lo. Se nos tornássemos mais conscientes do nosso espírito, muitas 
coisas poderiam ser evitadas. 

Alguém poderia dizer: "Ora, Deus fez aquilo. O Senhor tinha um 
propósito". Às vezes, saímos perdendo porque não ouvimos. Se os 
marinheiros tivessem prestado atenção a Paulo, poderiam ter poupado o 
navio e toda a mercadoria. 

Deus não é inimigo do homem; Ele está sempre procurando ajudar-
nos. Ele não trabalha contra nós; Ele atua em nosso favor. 

 

Confissão: "O Espírito do Senhor está em mim para me ajudar. Ele está operando em meu favor. Percebo espiritualmente a Sua orientação e a Sua ajuda. Estou consciente do meu espírito". 
 



16 DE AGOSTO 

 

SUA PALAVRA ORIENTADORA 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz, para o meu caminho. SALMO 119.105 

 
Não procure outra orientação quando a Bíblia já tiver orientado o 

que você deve fazer. Simplesmente vá adiante e obedeça! 
A Bíblia lhe ensina como agir em todas as circunstâncias da vida. 
Ela ensina ao marido como deve tratar a esposa. 
Ela ensina à esposa como deve tratar o marido. 
Ela ensina aos pais como devem tratar os filhos. 
Ela ensina aos filhos como devem corresponder aos seus pais. 
A Bíblia ordena a todos nós que andemos no amor divino. O amor 

divino não procura suas próprias vantagens. Seu alvo não é aquilo que eu 
posso obter, mas o que eu posso dar. 

Temos a Palavra de Deus e podemos andar na luz dEla. 
Dependo tanto do que Deus não me diz pelo Espírito, quanto 

daquilo que Ele me diz. Se Deus não fala nada, simplesmente continuo na 
mesma direção que já estava seguindo. Continuo fazendo o que eu estava 
fazendo. Sei que Deus me dirá quando deverei mudar de direção. Se Ele 
não me der novas instruções, não me preocuparei a respeito. Nada 
procuro. Simplesmente continuo prosseguindo. 
 
Confissão: "A Tua Palavra, ó Senhor, é lâmpada para os meus pés. É luz para os meus caminhos". 

 



17 DE AGOSTO 

 

ANJOS DA GUARDA 
 Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre vêem a face de meu Pai que está nos céus. MATEUS 18.10 

 
Há muitos anos, estávamos em grupo, servindo ao Senhor em 

oração, de modo semelhante à descrição em Atos 13.1,2. Eu acabara de 
levantar-me, pois estava ajoelhado, e sentara-me na plataforma ao lado de 
uma cadeira dobrável, ainda orando em outras línguas, quando, de repente, vi Jesus em pé na minha frente! Atrás de Jesus, à distância de um 
metro (uns 60 cm à direita dEle), havia um anjo grande! O anjo deferia ter 
uns dois metros e meio de altura; era bem grande. 

Jesus me revelara algumas coisas (tudo quanto Ele dissera aconteceu 
posteriormente). Após Jesus terminar a revelação, perguntei-Lhe: "Senhor, 
quem é esse? O que ele representa?" 

Jesus respondeu: "É seu anjo". 
Retruquei: "O meu anjo?" 
Disse Jesus: "Sim. Você se lembra que, quando Eu estava na Terra, 

mencionei a respeito das crianças pequenas que o anjo de cada uma 
estaria sempre diante da face do meu Pai. Ninguém perde o seu anjo simplesmente porque se torna adulto". 

Isso é confortador. Em todos os lugares aonde vou, aquele anjo 
enorme está seguindo-me de perto! 
 
Confissão: "De acordo com o texto de Hebreus 1.14, os anjos são enviados para ministrar em favor daqueles que são herdeiros da salvação. Eu sou um herdeiro da salvação. Meu anjo foi enviado para ministrar a mim". 

 



18 DE AGOSTO 

 

ORIENTAÇÃO POR UM ANJO 
 Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? HEBREUS 1.14 

 
Enquanto Jesus falava comigo, dei umas espiadas no anjo. Quando 

eu assim fazia, percebi que o anjo dizia algo. 
Jesus esclareceu: "Ele tem um recado para você". 
Indaguei a Jesus: "Senhor, Tu estás falando comigo. Por que não me 

revelas o recado? Além do mais, a Tua Palavra diz que todos os que são 
guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu tenho o Espírito 
Santo; então, por que o Espírito não pode falar comigo?" 

Jesus teve misericórdia de mim e manteve a paciência. Disse: "Você 
já leu na Minha Palavra o trecho no qual um anjo do Senhor ordenou a 
Filipe que descesse pelo caminho de Gaza? Não era uma orientação? 
Também se lembra e que um anjo dera instruções a Cornélio?" Em 
seguida, Jesus citou outros exemplos, no Novo Testamento, nos quais 
anjos orientaram pessoas. 

Finalmente, exclamei: "Senhor, é suficiente. Vou ouvir o que o anjo 
tem a dizer-me". 

O anjo, disse, então: "Fui enviado da presença do Deus Onipotente 
para orientá-lo a respeito de certos rumos que você deverá tomar e para 
avisá-lo de que você terá US$4.000 em suas mãos até o dia 1 de dezembro 
(isso no ano 1963), a fim de ajudá-lo a caminhar nessa direção. Isso porque 
Deus já enviou Seus anjos para conseguirem o dinheiro". 

Na data citada pelo anjo, obtive exatamente US$4.000, conforme ele dissera que eu teria. Isto ocorreu no início desse meu ministério. 
 
Confissão: "Sou herdeiro da salvação. Meu anjo foi enviado para ministrar a mim!" 

 



19 DE AGOSTO 

 

MISSÃO DE NOS GUARDAR 
 Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. SALMO 91.11 

 
Certa vez, ouvi um missionário pentecostal pioneiro contar essa 
experiência. Uma menina pequena, da tribo onde ele era missionário, 
foi seqüestrada por uma tribo vizinha. O povo da tribo dela sabia 
que, caso não a recuperasse antes do anoitecer, jamais voltaria a 
vê-la. 
Sendo assim, o missionário e um intérprete nativo caminharam pela 
floresta até à aldeia dos seqüestradores. Levaram bugigangas e 
negociaram com o chefe da tribo a fim de receberem a menina de 
volta, mas acabou anoitecendo. 
Por não poderem viajar na floresta à noite, o missionário e o 
intérprete foram obrigados a pernoitar na aldeia dos seqüestradores. 
Dormiram no chão de uma cabana de sapé e foram acordados pelo 
som dos tambores. O intérprete explicou que aquele som significava 
que seriam mortos: o chefe da tribo resolveu matá-los e ficar com as 
bugigangas e a menina. Então, ouviram os nativos hostis irem 
buscá-los. 
O missionário e o intérprete se ajoelharam, oraram e entregaram-se 
aos cuidados de Deus. E o missionário disse ao intérprete: "Não 
vamos esperar por eles. Saiamos. Eu vou primeiro". 
O missionário deu um passo para fora da cabana com os olhos 
fechados e esperou por um tempo que lhe pareceu interminável. Um 
único golpe das facas usadas por eles cortaria a sua cabeça. Mas, 
em vez disso, ouviu gemidos e lamentações. Olhou e viu que todos 
os nativos estavam de rosto no chão. 
Explicou o intérprete: "Estão chamando você de deus. Disseram que, 
quando você saiu da cabana, saíram juntamente com você dois 
gigantes vestidos de branco, com espadas enormes nas duas mãos". 
 
Confissão: "Deus deu aos Seus anjos ordens a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos". 



20 DE AGOSTO 

 

CONSELHO INTERIOR 
 Como águas profundas é o conselho no coração do homem; mas o homem de inteligência o tirará para fora. PROVÉRBIOS 20.5 

 
Embora Deus realmente possa orientá-lo por meio de visões e 

manifestações sobrenaturais, eu aconselharia você a não buscar uma visão. 
Não busque visões, nem experiências semelhantes. Por quê? Porque 

você poderá avançar além da Palavra, onde o diabo pode enganá-lo (2 Co 
11.14). 

Às vezes, preferiríamos receber uma palavra mais direta de 
orientação. Mas nem sempre a recebemos. Então, não invente uma, se ela 
não chegou a você. A Bíblia não menciona em lugar algum que os cristãos 
buscavam essas experiências, tampouco que estavam buscando essas 
visões quando a obtiveram. As visões simplesmente ocorreram sem que 
ninguém as procurasse. 

Fique satisfeito se você nunca recebeu algo além do testemunho 
interior. Contente-se em seguir esse testemunho. Mas eduque, treine e 
desenvolva seu espírito a ponto de aquele testemunho tornar-se cada vez 
mais real para você. 

Se Deus lhe proporcionar visitações e manifestações sobrenaturais, 
simplesmente dê graças a Ele por isso. 
 
Confissão: "Vou educar, treinar e aprimorar meu espírito de tal maneira que o testemunho interior se torne cada vez mais real para mim". 

 



21 DE AGOSTO 

 

POR CABEÇA E NÃO FOR CAUDA 
 O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva a tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos; e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomaras emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda; e só estarás em cima e não debaixo [...] DEUTERONÔMIO 28.12,13 
 

A principal razão de os cristãos cometerem enganos e fracassarem 
continuamente é porque o espírito deles, que deveria orientá-los, é 
mantido preso. Mesmo em nossas igrejas, o intelecto tem assumido o 
controle. 

Qualquer pessoa que mantém seu espírito trancado, que nunca o 
escuta, na vida, torna-se deficiente. Torna-se uma presa fácil da astúcia 
dos egoístas que desejam enredá-la. 

Quem, porém, ouve o seu espírito atinge o topo. 
Antes de eu aprender, em 1959, como seguir o meu testemunho 

interior, essa ignorância me custava caro em termos financeiros. Eu precisava tomar dinheiro emprestado para sair de um problema 
financeiro. Contudo, Deus prometera que eu teria dinheiro até mesmo 
para emprestar aos outros, se eu O seguisse. Mas, naquela época, eu não O 
estava seguindo. Ainda não aprendera a seguir o testemunho interior. 
Quando, porém, comecei a segui-Lo, comecei também a subir. E estou 
subindo desde então. 

 

Confissão: "Faça hoje sua própria confissão com base no texto bíblico atado". 
 



22 DE AGOSTO 

 

CRESCIMENTO ESPIRITUAL 
 Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. EFÉSIOS 4.14,15 

 
Sendo verdade que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e 

também que Deus nos iluminará e dirigirá por intermédio do nosso 
espírito, é imprescindível que esta parte de nós cresça. O espírito do 
homem precisa ser aprimorado até ser um guia mais seguro. 

Nosso espírito pode ser educado e treinado, assim como a nossa 
mente. Nosso espírito pode ser fortalecido, assim como também nosso 
corpo. 

Estou bem convicto de que, se você puser em prática os passos que 
lhe explicarei no decurso destes próximos dias, você poderá treinar o seu 
espírito até o ponto em que, finalmente, você sempre obterá um sim ou um não imediato em seu interior, mesmo no tocante aos pormenores da 
vida. 

No entanto, você deve ter consciência do seguinte: você não entrou, 
como criança, na primeira série, em um determinado dia, podendo ter o 
colegial completo no dia seguinte. Houve tempo para que você 
desenvolvesse a sua mentalidade. Também levará algum tempo para que 
você treine, eduque e aprimore o seu espírito. 

 
Confissão: "Vou dedicar tempo para treinar, educar e aprimorar o meu espírito. Meu espírito está crescendo!" 

 



23 DE AGOSTO 

 

MEDITANDO NA PALAVRA 
 Não se aparte da tua boca o livro desta Lei; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito; porque, então, farás prosperar o teu caminho e, então, prudentemente te conduzirás. JOSUÉ 1.8 

 
Como nosso espírito pode ser educado e treinado? Como nosso 

espírito pode ser edificado na fortaleza? Há quatro passos (estudaremos 
esses quatro passos nos dias que se seguem): 

1. Meditando na Palavra 
2. Praticando a Palavra 
3. Dando primazia à Palavra 
4. Obedecendo ao nosso espírito. 
Aquilo que Deus disse a Josué é válido para todos. Se Deus não 

quisesse que Josué fosse próspero, por que o teria ensinado a prosperar? Se Deus não quisesse que Josué fosse bem-sucedido, por que o teria 
ensinado a ter sucesso? Na verdade, Deus queria que Josué fosse próspero 
e bem-sucedido. Ele também deseja que você seja próspero e bem-
sucedido! 

Deus nos tem dado as instruções que estão no texto de hoje. 
Parafraseando a verdade contida nesse texto, usando a linguagem do 
Novo Testamento, Deus diria simplesmente: "A Palavra de Deus 
(especialmente a Nova Aliança ou o Novo Testamento) não se apartará da 
tua boca; antes deves meditar nEla dia e noite, porque, então, farás 
prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido na vida". 
 
Confissão: "Não cessarei de falar da Palavra de Deus. Nela meditarei dia e noite. Porque, então, farei prosperar o meu caminho e serei bem-sucedido na vida!" 

 



24 DE AGOSTO 

 

DIA E NOITE 
 Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. SALMO 1.2,3 
 

Se você quiser fazer algo grandioso ou desejar ser alguém nesta vida, 
dedique tempo para meditar na Palavra de Deus. Comece com dez ou 15 
minutos por dia, pelo menos, e vá aumentando. 

Durante muitos anos, eu realizava dois cultos por dia no ministério itinerante. Nos primeiros anos do ministério no campo, eu ensinava pela 
manhã; orava em voz audível durante a tarde inteira; pregava e 
ministrava à noite. Por fazer uma única refeição por dia, durante minhas 
reuniões de avivamento, eu ficava fraco, pois gastava muita energia. 

Então, o Senhor me falou: "Não gaste tanto tempo orando em voz 
alta e cansando-se para o culto da noite. Fique deitado na cama, 
meditando". Quando comecei a fazer isso, o meu crescimento espiritual foi 
maior do que em qualquer período anterior. 

Isso foi o que Deus prometera: Então, farás prosperar o teu caminho e 
será bem-sucedido. Eu desejava prosperar e ter sucesso no meu ministério. 
Mas esse princípio funciona, quer você esteja no ministério, quer criando 
gado, quer vendendo automóveis! 
 
Confissão: "Dedico tempo todos os dias para meditar na Palavra de Deus!" 

 



25 DE AGOSTO 

 

MINHA MEDITAÇÃO 
 Oh! Quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia! SALMO 119.97 

 
Certo pastor me contou como procurava tornar sua igreja bem-

sucedida. Disse que, quando ouvia um comentário sobre algum ministro 
do Evangelho que estava obtendo sucesso, ele o visitava a fim de 
descobrir o tipo de programa usado. Aquele pastor procurava, então, pôr 
em prática em sua própria igreja o plano do ministro que visitara, mas 
nunca funcionava. Ele viajava pelo país inteiro, procurando novos 
programas. 

Finalmente, o pastor resolveu meditar na Palavra, conforme ele me 
ouvira ensinar. Dedicou um pouco de tempo, todas as manhãs, para 
meditar na Palavra. Contou-me que, depois de 30 dias de meditação na 
Palavra, a igreja teve, em certo domingo, uma fabulosa reação favorável. 
Mais pessoas foram salvas do que no período anterior de dois ou três anos; 
os membros da igreja foram avivados, e ele começou a ter sucesso. 

O ministério era a vida daquele pastor. Era nessa área que ele 
precisava ter sucesso. Talvez, você tenha uma vocação diferente na vida. 
Mas é certo que o seu caminho também pode ser próspero; você poderá 
ser bem-sucedido. Dedique tempo à meditação na Palavra. Fique a sós 
com o seu espírito. Isole-se um pouco do mundo externo. 
 
Confissão: "Meditarei na Palavra de Deus. Observarei para fazer aquilo que a Palavra de Deus me ensina. Meu caminho será próspero. Terei sucesso. Saberei lidar sabiamente com os assuntos desta vida, porque assim assegura a Palavra de Deus". 

 



26 DE AGOSTO 

 

PRATICANDO A PALAVRA 
 E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. TIAGO 1.22 

 
Você pode aprimorar o seu espírito por meio de quatro coisas. Já 

examinamos a primeira: a meditação. Agora, examinaremos a segunda: 
praticar a Palavra. Praticar a Palavra significa fazer o que a Palavra 
ordena. 

Existem comentaristas da Bíblia. Até mesmo regozijadores na Bíblia. 
Mas não temos muitos praticantes da Palavra. 

Comece a ser praticante da Palavra. Em todas as circunstâncias, faça 
aquilo que a Palavra de Deus lhe manda fazer. 

Alguns pensam que ser praticante da Palavra é simplesmente guardar os Dez Mandamentos. Não, não é esse o significado de Tiago 1.22. 
Afinal de contas, temos um só mandamento: o Mandamento do Amor. Se 
você ama alguém, não o furtará. Não mentirá a respeito dele. Paulo disse 
que o amor excede qualquer lei, que foi dada para refrear o pecado. Logo, 
se você for praticante da Palavra, você andará no amor. 

Ser praticante da Palavra, para os cristãos da Nova Aliança significa, 
primariamente, observar o que está escrito nas Epístolas. Essas são as 
cartas escritas à Igreja. Elas pertencem a nós, e devemos ser praticantes 
das verdades nelas contidas. 

 
Confissão: "Sou praticante da Palavra e não somente ouvinte!" 

 



27 DE AGOSTO 

 

REPUDIANDO A IRRITAÇÃO 
 Não estejais inquietos por coisa alguma; antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. FILIPENSES 4.6 
 Em uma versão ampliada da Bíblia, esse versículo começa assim: Não vos irriteis nem tenhais ansiedade por coisa alguma [...] 

Os cristãos, usualmente, praticam apenas parte desse versículo; a 
parte tocante à oração. Mas, se praticarmos apenas essa parte, e não a que 
nos proíbe a andarmos ansiosos, não estaremos praticando a Palavra. Não 
estaremos sendo praticantes da Palavra. 

Primeiro, a Palavra de Deus diz: "Não vos irriteis". Se você irritar-se 
e ficar ansioso, não conseguirá, de modo algum, fazer suas petições. Suas 
orações não terão efeito. 

Há anos, li uma história sobre um homem, com a esposa e um filho 
adulto. Estavam todos no campo, fazendo a colheita do algodão. O filho 
estava com a mente perturbada. Surgiram nuvens de tempestade, e 
ouviram-se trovões, mas o pai queria terminar o serviço. Então, os raios 
chisparam ameaçadores. A família correu em direção a um abrigo. 
Quando lhes pareceu que não chegariam a tempo, os pais caíram de 
joelhos e oraram. O filho, então, exclamou: "Adiante pai e mãe, pois a 
oração atemorizada não vale nada". 

Há um fundo de verdade nessa exclamação. Isso é o que o Espírito 
Santo ensina por intermédio de Paulo. Por isso, quando você ora, não 
deve ficar ansioso por coisa alguma. 
 
Confissão: "Não me irrito nem tenho ansiedade por nada". 

 



28 DE AGOSTO 

 

VIVENDO FILIPENSES 4.6 
 Não vos irritais nem andeis ansiosos de coisa alguma, mas em todas as circunstancias, mediante as orações e as petições [pedidos específicos] com ações de graças, tornai vossas necessidades conhecidas a Deus. FILIPENSES 4.6 (AB) 

 
Certa vez, um pastor me pediu conselhos. Havia muitas tribulações 

em sua vida, de modo que senti dó dele. Ele não conseguia comer nem 
dormir. 

Não bastaria expressar minha compaixão, então, aconselhei-o que 
lesse Filipenses 4.6. 

Ele argumentou: "Mas nem todos têm a fé que você tem". Então, 
respondi: "Sim, mas todos têm a mesma Bíblia, e ter fé é uma questão de 
praticar a Palavra". 

Mostrei-lhe, em seguida, como pôr em prática a Palavra. Li um 
versículo em voz audível, e orei ao Senhor: "A Tua Palavra é a verdade, e creio nela". 

Quando comecei a praticar esse versículo pela primeira vez, eu 
pensei que poderia tornar as minhas petições conhecidas a Deus, mas foi 
difícil crer que eu poderia passar sem preocupar-me. Deus, porém, não 
pede que façamos algo que não esteja a nosso alcance. Logo, quando Deus 
nos adverte a não nos irritarmos e preocupar-nos, realmente podemos 
fazê-los. 

Com base nisso, declarei em voz alta: "Recuso-me a sentir irritação 
ou ansiedade por coisa alguma". Em seguida, levei as minhas petições ao 
Senhor, e agradeci-Lhe pela resposta. Assim, aquietou-se o meu espírito, 
que Satanás intentava perturbar. Quando o diabo tenta preocupar-me 
novamente, volto para esse versículo, e continuo a reivindicá-lo. 

 
Confissão: "Sou praticante de Filipenses 4.6!" 



29 DE AGOSTO 

 

VIVENDO FILIPENSES 4.7,8 
 E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.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. FILIPENSES 4.7,8 

 
Muitas pessoas desejam a paz, descrita no versículo sete de 

Filipenses quatro, mas não se dispõem a fazer o que está no versículo seis, a fim de obtê-la. Para alcançar a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
você precisa praticar o versículo seis, que estudamos ontem. 

As pessoas que se preocupam e se irritam, pensam continuamente 
nas coisas negativas da vida. Sua conversa é normalmente sobre descrença. 
Se algo não é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama, 
simplesmente não pense a respeito. Quando for pensar sobre algo, tente 
preencher totalmente essas qualificações. 

Talvez, algumas coisas que você ouve sejam verdadeiras, mas não 
puras e amáveis; então, não pense nelas. Pensar erroneamente é dar lugar 
ao diabo, que sempre está procurando penetrar em seus pensamentos. Por 
isso, a Bíblia nos orienta sobre o que deve ocupar nosso pensamento. 

Medite nas Epístolas escritas à Igreja. Por meio delas, Deus fala com 
Sua Igreja. 

 
Confissão: "Não me irrito nem tenho ansiedade por nada. Por isso, a paz de Deus guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Penso no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama!" 

 



30 DE AGOSTO 

 

DANDO PRIMAZIA À PALAVRA 
 Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. SALMO 119.24 

 
Quando vêm as crises; quando surgem as provações, um grande 

número de cristãos pergunta: "O que faremos agora?" 
As crises da vida sobrevêm a todos nós. Se, porém, você se orientar 

pela Palavra, a primeira coisa que pensará será: "O que a Palavra diz a 
respeito disso?" 

Pastoreei durante quase 12 anos e descobri que as igrejas têm quase 
os mesmos problemas que as famílias. Têm problemas na disciplina, 
problemas financeiros e outros. 

Nunca comentei as dificuldades da igreja relativas aos membros, 
porque quanto mais se fala sobre os problemas, tanto maiores eles 
parecem tornar-se. Às vezes, a mesa diaconal debatia as dificuldades da igreja, e, sem dúvida alguma, quanto mais as discutia, tanto maiores 
pareciam ser. Então, um diácono olhava para mim e dizia: "Oh, irmão 
Hagin, o que poderemos fazer?" 

Eu sorria e respondia: "Simplesmente vamos agir de acordo com os princípios bíblicos, porque são verdadeiros!" 
Fazer essa pequena declaração levava aqueles diáconos a suspirar 

de alívio. Eles diziam: "São verdadeiros mesmo, não é?" Eu asseverava: 
"Certamente*. 

É maravilhoso como tudo era resolvido, quando agíamos à altura do 
que a Bíblia apregoava, quando acreditávamos que era a pura verdade! 
 
Confissão: "Senhor, os Teus testemunhos são os meus conselheiros. Eu os coloco em primeiro lugar. Coloco a Palavra de Deus em primeiro lugar. Ajo confiando na verdade que Ela revela". 

 



31 DE AGOSTO 

 

OBEDECENDO AO NOSSO ESPIRITO 
 Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3.16,17 

 
Você notou que meditar na Palavra, praticar a Palavra e dar 

primazia à Palavra - os primeiros passos no treinamento do espírito 
humano - são dados antes de você obedecer ao seu espírito? 

Uma vez que seu espírito tenha o privilégio de meditar na Palavra, 
de praticar a Palavra, de colocar a Palavra em primeiro lugar, logo, será 
um guia autorizado. 

No decorrer do tempo, se você seguir os quatro passos que 
acabamos de estudar, poderá conhecer a vontade de Deus, inclusive em 
relação aos pormenores da sua vida! 

No entanto, para que isso aconteça, a Palavra de Deus, e não o raciocínio humano, deve dominar nossos pensamentos. A Palavra nos foi 
dada pelo Espírito Santo. Se a Palavra estiver dominando-nos, logo, o Espírito Santo dominará os nossos pensamentos! 

A Palavra escrita nos foi dada para que desenvolvêssemos, 
formássemos e equiparássemos a nossa natureza espiritual aos moldes 
que Ela encerra. Nada, a não ser a Palavra, poderá tornar isso possível. 
Apenas ler a Palavra não surtirá efeito. Por isso Deus deseja que meditemos nEla. 
 
Confissão: "A Palavra de Deus é boa. Medito na Palavra de Deus. Guardo e pratico o que Sua Palavra ensina. Meu caminho será próspero. Terei sucesso na vida!" 

 



1 DE SETEMBRO 

 

VIVA 
 Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. HEBREUS 4.12 

 

Para ser forte na fé, a primeira coisa que você deve aceitar com 
certeza é a integridade da Palavra de Deus. 

Deve saber que a Bíblia é exatamente aquilo que Ela declara ser - a 
Palavra de Deus - uma revelação de Deus a nós! E Deus falando conosco 
agora! Não é apenas um livro do passado e do futuro; é um livro para 
agora. E uma mensagem respirada por Deus, inspirada por Deus, 
habitada por Ele. 

Moffatt traduz Hebreus 4.12 assim: Porque o Logos (Palavra) de 
Deus é coisa vivente. Viva! Vivente! Ela se tornará viva para você à 
medida que você aceitá-La e pô-La em prática. 

Sempre sustentei uma atitude para com a Palavra de Deus e sempre 
agi à altura dessa atitude: a Palavra é exatamente como se o Senhor Jesus Cristo estivesse pessoalmente falando comigo. 
 
Confissão: "A Palavra de Deus está viva em mim. Deus fala comigo por meio da Sua Palavra. Ele me dá revelação por meio da Sua Palavra. Aceito a Palavra de Deus como se o Senhor Jesus Cristo estivesse pessoalmente falando comigo. Ajo à altura daquilo que ela diz". 

 



2 DE SETEMBRO 

 

DECIDIDO 
 Pois quê? Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus?De maneira nenhuma! Sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso [...] ROMANOS 3.3,4 

 
Para estabelecer um alicerce firme para a sua fé, sugiro que adote o 

lema abaixo, o qual escrevi em tinta vermelha em uma folha interna da 
minha Bíblia há muito anos: 

A Bíblia o diz. 
Creio nisso. 
A questão está decidida. 
Faça estas duas coisas: aceite a Palavra de Deus exatamente como 

Ela declara e ande à luz daquilo que a Palavra diz. Não procure contornar 
certas verdades, nem diluí-las com explicações humanas. Não procure 
atribuir à Palavra certas coisas simplesmente porque você deseja entendê-
las de uma determinada maneira. Estude a Palavra e aceite-A exatamente 
como está escrita. 

Por exemplo: a denominação em que fui criado não ensinava sobre 
fé e cura. Fiquei acamado 16 meses, quando adolescente, e cinco médicos 
declararam que eu iria morrer. Eu, porém, voltei-me à Palavra de Deus e, 
quanto mais A estudava, tanto mais percebia que Ela era verdadeira. 
Declarei: "Andarei à luz daquilo que a Palavra diz, independentemente 
dos ensinos da igreja, porque a Palavra de Deus está falando comigo hoje". 
Quando resolvi na minha mente aquela questão, 60% da batalha foi 
vencida: eu estava no caminho da cura divina. 

 
Confissão: a Palavra de Deus é verdadeira. Ando na luz daquilo que a Palavra diz, porque a Palavra de Deus é Deus falando comigo hoje. 

 



3 DE SETEMBRO 

 

CUMPRIMENTO 
 E disse-me o SENHOR: [...] eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. JEREMIAS 1.12 

 
Provavelmente, você acredita no seu empregador e naquilo que ele 

diz e age segundo crê. Se ele prometer que aumentará o seu salário, você 
não duvidará dele. 

Da mesma forma, você e a sua palavra são a mesma coisa. Você está 
por detrás da sua palavra e das suas promessas. Se a sua palavra não 
presta, logo, você não presta. 

No entanto, a Palavra de Deus é mais fidedigna do que a palavra do 
homem! A Palavra de Deus e Deus são o mesmo. Se a Palavra de Deus 
não serve e não é digna de confiança, logo, Deus não serve, nem se pode 
confiar nEle. 

Mas podemos confiar nEle! Ele está por detrás da Sua Palavra! Ele 
está por detrás de toda Palavra que Ele promete! 

Você conhece Jesus por meio da Palavra de Deus. Jesus apresenta 
você a Deus Pai. Em seguida, você começa a pôr em prática a Palavra de 
Deus. Você faz a experiência. Depois de algum período, agir à altura 
daquilo que Deus diz na Sua Palavra tornar-se-á tão natural quanto agir à 
altura do homem para quem você trabalha. 
 
Confissão: "Creio em Deus. Ajo à altura da Sua Palavra. Ele zela pela Palavra para cumpri-La na minha vida". 

 



4 DE SETEMBRO 

 

A PALAVRA 
 De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. ROMANOS 10.17 

 
"Simplesmente não tenho fé", dizem alguns cristãos. "Já orei e jejuei, 

pedindo fé, mas simplesmente não a possuo". 
Pedir fé nunca produzirá fé. Por que não? Porque a fé não vem pelo 

pedir, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A Palavra de Deus! 
Encorajar os cristãos a terem fé significa que a Palavra de Deus 

perdeu sua realidade na vida deles. Não há Epístola no Novo Testamento 
que encoraje os cristãos a terem fé. Por que não? Porque as Epístolas 
foram escritas à Igreja. Seus membros realmente nasceram na família de 
Deus. Os cristãos receberam o Espírito Santo como seu Mestre, Guia e 
Consolador. A medida da sua fé será a medida do seu conhecimento do 
Pai e dos seus privilégios. 

Essa será a medida da sua fé também. Simplesmente, estude a Bíblia 
e conheça seu Pai celeste. Ande na mais estreita comunhão possível com 
Ele. Familiarize-se com seus privilégios como filho de Deus. 

A medida que começar a ter união com a Palavra, e a Palavra passar 
a habitar em você, você se tornará poderoso na fé. 
 
Confissão: "À medida que estudo a Palavra de Deus, começo a ter união total com Ela. Estou alimentando-me com Ela; estou escutando-A, e a fé está chegando até mim". 

 



5 DE SETEMBRO 

 

O TESTEMUNHO 
 Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior [...] E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida [...] 1 JOÃO 5.9,11,12 
 A fé declarará a respeito de si mesma tudo o que a Palavra diz, 
porque a fé em Deus é simplesmente a fé na Sua Palavra. 

Estude a Palavra de Deus com a seguinte resolução: "Descobrirei 
aquilo que Deus diz e concordarei com ele". Você não poderá esperar 
que as coisas de Deus funcionem a seu favor se você for contra a Palavra 
de Deus. Isso talvez requeira que você desaprenda certas idéias 
"religiosas". Freqüentemente, recebemos uma lavagem cerebral religiosa 
em vez de sermos ensinados pela Bíblia. 

Descubra aquilo que Deus diz na sua Palavra: (1) aquilo que Deus 
tem feito por nós no Seu plano da redenção; (2) aquilo que o Pai significa 
para você; (3) aquilo que Jesus está fazendo a seu favor agora à destra do 
Pai, e (4) aquilo que o Espírito Santo está fazendo em você. 

Em seguida, descubra na Sua Palavra aquilo que Deus pensa sobre: 
(1) o que Ele diz que você é em Cristo; (2) quem você é em Cristo; (3) o 
que você tem ao estar em Cristo. 

Embora você, talvez, não tenha a impressão de que alguma coisa é 
real na sua vida, comece a confessar: "Sim, isso é meu, conforme a Palavra 
de Deus". Você descobrirá, então, que confessar a sua fé cria a realidade. 

 

Confissão: "Concordo com o testemunho de Deus. Eu sou o que Ele diz que sou. Eu tenho o que Ele diz que tenho". 
 



6 DE SETEMBRO 

 

REDIMIDOS 
 Em quem [Jesus Cristo] temos a redenção pelo seu sangue [...] EFÉSIOS 1.7 

 
A palavra redimir é definida como: (1) resgatar, comprar de volta; (2) livrar do cativeiro mediante o pagamento de um resgate. 
Para andar na sublime fé, você deve conhecer a realidade da sua 

redenção em Cristo, não como doutrina, filosofia ou credo, mas como uma 
redenção real da autoridade de Satanás. 

Quando Adão caiu, a humanidade foi para o cativeiro. 
Deus, porém, tinha um plano - um grande plano de redenção! 

Enviou o Senhor Jesus Cristo para consumá-lo (quando uma coisa está 
consumada, está completa e perfeita em todos os pormenores). 

Ora, a Palavra de Deus nos diz: Em quem [Jesus Cristo] temos a 
redenção. Podemos sentir-nos muito gratos, porque não estamos 
procurando ser redimidos. Já temos a redenção! Estamos redimidos e 
libertos agora da autoridade das trevas, do poder de Satanás! 
 
Confissão: "Estou redimido! Em Cristo tenho a redenção! Pelo Seu sangue tenho a redenção! Não estou procurando obtê-la; ela já é minha. Tenho-a agora! Jesus me comprou de volta. Jesus me libertou do cativeiro mediante o pagamento de um resgate: Sua vida!" 

 



7 DE SETEMBRO 

 

TRANSPORTADOS 
 Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o Reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. COLOSSENSES 1.12-14 
 

O reino de Satanás é feito de trevas; na palavra trevas está tudo o 
que Satanás é. 

A luz é o Reino de Deus. 
Por meio do novo nascimento, você foi transportado do reino das trevas para o Reino do Filho amado de Deus, para o Reino de Deus, para o 

Reino da luz. 
Nosso Pai celestial tomou Seus filhos idôneos para que 

participassem de uma herança: a herança dos santos na luz. Parte da 
nossa herança consiste no que Deus fez: libertou-nos da autoridade de 
Satanás, das trevas, e nos transportou para o Reino do Seu Filho amado! 

Deus fez você idôneo... Ele o tem libertado. Graças a Deus que você 
pode tomar parte agora da sua herança. Não a relegue para o futuro. 

 

Confissão: "Obrigado, Pai. Tu me capacitaste a participar agora da minha herança. Estou redimido. Sou liberto da autoridade de Satanás agora. Sou transportado para o Reino do Teu Filho amado agora. Sou um cidadão do Reino da luz. Vivo na luz. Ando na luz. Sou um santo na luz!" 
 



8 DE SETEMBRO 

 

VENCEDOR 
 E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho [...] APOCALIPSE 12.11 

 
Satanás procurará exercer autoridade sobre você, porque ele é o 

deus deste mundo (2 Co 4.4). Tentará dominá-lo e impedi-lo de andar à 
altura dos seus direitos segundo a redenção. 

Você, porém, poderá vencer o diabo todas as vezes, não importa 
onde o enfrente e qual seja a provação. Você pode vencê-lo por causa do 
sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que você dá! 

Você simplesmente deve saber o que conquistou com o sacrifício de 
Jesus: o livramento do poder (autoridade) das trevas (Satanás) e a 
transportação (em virtude do novo nascimento) para o Reino da luz. Em 
seguida, você acrescenta o seu testemunho àquele conhecimento. 

Não ceda ao terreno! Confesse aquilo que o sangue do Cordeiro tem 
operado. Graças a Deus, porque há poder no sangue! No entanto, o poder 
no sangue não operará automaticamente, você precisará acrescentar seu 
testemunho. 

 
Confissão: "Sou vencedor. Venço o diabo em todas as confrontações; ele nunca me vence. Venço-o pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho". 

 



9 DE SETEMBRO 

 

DOMÍNIO 
 Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o a sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. EFÉSIOS 1.20-23 
 

Já que somos novas criaturas em Cristo Jesus, o domínio de Satanás 
sobre nós terminou. Jesus é o Senhor e Cabeça desse novo Corpo - a Igreja. 
A Igreja é o Corpo. Cristo é a Cabeça. 

A totalidade do Corpo dos cristãos - todos os nascidos de novo - 
compõe-se de novas criaturas em Cristo Jesus. Além disso, cada um de 
nós é uma nova criatura também, porque somos membros do Corpo. 

Satanás não tem o direito de dominar o Corpo de Cristo, nem a nós 
individualmente. 

Cristo é a Cabeça do Corpo. Ele deve governar e dominar o Corpo 
de Cristo. Satanás perdeu o domínio sobre nosso espírito e corpo; nossa 
mente e nossas finanças e todas as circunstâncias da nossa vida, porque 
Deus tem posto todas as coisas sob os pés de Cristo. 

 

Confissão: "Deus tem colocado todas as coisas aos pés de Cristo. Sou membro do Corpo de Cristo. Os pés fazem parte do Corpo; logo, Satanás está aos meus pés!" 
 



10 DE SETEMBRO 

 

ZELADOR 
 Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 CORÍNTIOS 6.19,20 

 
Algumas pessoas me dizem: "Irmão Hagin, é certo que nosso 

espírito pertence ao Senhor, mas nosso corpo ainda não foi redimido. 
Precisamos, portanto, continuar a sofrer doenças e enfermidades na 
dimensão física". 

No texto citado, porém, a Palavra de Deus nos diz que não somente 
nosso espírito, mas também o nosso corpo foi comprado por preço. Por 
isso, somos ordenados a "glorificar a Deus no nosso corpo..." 

Deus recebe glória quando o diabo nos domina fisicamente? Deus 
recebe glória quando o templo do Espírito Santo é manchado pela 
enfermidade? Não. 

Por que Deus permite tal coisa? Porque você é o zelador do seu 
corpo, do templo do Espírito Santo. Deus ordenou que você fizesse algo a 
respeito do seu corpo. 

Aprenda a resistir àquilo que ataca o seu corpo tão rapidamente 
como você resiste àquilo que ataca o seu espírito. Diga apenas: "Satanás, 
você não tem direito de impor isso no meu corpo. Meu corpo pertence a 
Deus". 

 
Confissão: "Meu corpo é o templo de Deus. Serei um bom zelador. Glorificarei a Deus no meu corpo". 

 



11 DE SETEMBRO 

 

COMPRADO 
 Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário - o próprio templo - do Espírito Santo que habita em vós, O qual tendes recebido [como dom] da parte de Deus? Porque fostes comprados por preço -adquiridos e pagos em troca de uma preciosidade, para serdes só dEle. Agora, pois, honrai a Deus e dai glória a Ele no vosso corpo. 1 CORÍNTIOS 6.19,20 (AB) 

 
Gostei da maneira de um determinado missionário, que tinha 

voltado do campo depois de ministrar aos enfermos. 
Ensinando a certa mulher, ele orou em primeiro lugar: "Pai, essa 

mulher é a Tua filha. Ela pertence a Ti. O diabo não tem o direito de 
dominá-la. Tu colocaste sobre Jesus a enfermidade dela, porque está escrito: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças (Mt 
8.17)". 

Em seguida, o missionário falou ao diabo: "Satanás, o corpo dessa 
mulher é templo do Espírito Santo. Pertence a Deus, e você não tem o 
direito de invadir o patrimônio de Deus. Saia do patrimônio de Deus!" 

Depois, falou à mulher: "Satanás tem oprimido seu corpo com 
enfermidade, mas Deus fez provisão para o seu livramento. Seu corpo é 
templo do Espírito Santo, e você é ordenada a glorificar a Deus no seu 
corpo. Deus pode ser glorificado no seu corpo, se este estiver dominado 
pelo diabo? Não. Portanto, resista a essa doença juntamente comigo. 
Exigimos que Satanás pare de invadir o patrimônio de Deus!" 
 
Confissão: "Honrarei a Deus e O glorificarei no meu corpo". 

 



12 DE SETEMBRO 

 

INVASÃO PROIBIDA! 
 Nem deis lugar nem apoio ao diabo - não lhe deis a mínima oportunidade. EFÉSIOS 4.27 (AB) 

 
Lembro-me de ter lido na revista Seleções, há muitos anos, a 

respeito de um belo gramado que as pessoas usavam como atalho. Por 
causa disso, o jardineiro fez uma pequena cerca ao redor desse belo 
quadradinho de grama com algumas estacas pequenas e barbantes. No 
entanto, as pessoas persistiam em dar um passo por cima do barbante 
para atravessar o gramado. O jardineiro, portanto, pintou um aviso 
singelo: 

Os cavaleiros não vão, 
E os demais não deverão, 
Invadir essa propriedade! 

Isso me deu a idéia de colocar um aviso no meu corpo. Não é visível, 
porque é no espírito. O diabo, porém, consegue vê-lo. Meu aviso declara: 

Invasão proibida! 
Diabo, isso é com você! 

Fiz assim pela fé. Já faz anos que mantenho esse aviso em posição, e 
o diabo não invade o patrimônio de Deus, que é o meu corpo. 

E realmente você, como zelador do seu corpo, quem tem a tarefa de 
tomar as medidas de não deixar Satanás invadir o patrimônio de Deus. 

 
Confissão: "Como zelador do patrimônio de Deus, não tolero invasores. Não dou lugar nem apoio para o diabo. Não lhe dou a mínima oportunidade". 

 



13 DE SETEMBRO 

 

NOVA CRIATURA 
 Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo. 2 CORINTIOS 5.17 

 
Estou feliz porque sou nova criatura. Tinha apenas 15 anos quando 

nasci de novo, mas me lembro exatamente daquilo que aconteceu dentro 
de mim. Parecia que um peso de duas toneladas saiu do meu peito. Não 
somente alguma coisa saiu de cima de mim, como também algo entrou em 
mim! 

No momento em que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador 
e O confessou como seu Senhor (Rm 10.9,10), você foi criado de novo. 
Naquele momento, a própria vida e natureza de Deus foram transmitidas 
ao seu espírito. Você foi recriado e nasceu de novo! 

O novo nascimento não é uma experiência, nem uma religião. Não 
se trata de filiar-se a alguma igreja. É o nascimento do seu espírito! 

Quando você nasceu de novo, as coisas antigas passaram. A vista de 
Deus, todos os seus pecados e a totalidade da sua vida passada foram 
apagados. O que você tinha sido - espiritualmente falando - foi apagado e 
deixou de existir. Você se tornou um novo homem em Cristo Jesus. Deus 
não olha para as coisas que aconteceram na sua vida antes de você nascer 
de novo! 

Todas as coisas dentro de você se tornaram novas. Seu espírito foi 
criado de novo. Você passou da morte para a vida (1 Jo 3.14)! 
 
Confissão: "Sou nova criatura em Cristo. Fui criado de novo. A vida e a natureza de Deus estão dentro de mim. Passei da morte para a vida! Sou nova criatura!" 

 



14 DE SETEMBRO 

 

FAMÍLIA 
 Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus: aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. JOÃO 1.12,13 

 
Não há verdade alguma na Bíblia inteira que seja tão abrangente 

quanto o fato bendito de que, quando nascemos de novo, entramos na 
família de Deus! Deus é nosso Pai! 

Ele tem cuidado de nós! Ele Se interessa por nós - cada um de nós - 
não apenas como grupo, Corpo ou Igreja. Ele Se interessa por todos os 
Seus filhos, individualmente, e ama cada um de nós com o mesmo amor. 

Nosso Pai celeste não é o Pai de todos (como alguns supõem). Jesus disse a umas pessoas muito religiosas: Vós tendes por pai ao diabo (Jo 8.44a). 
Sim, Deus é o Criador de toda a humanidade, mas o homem precisa 
nascer de novo para tornar-se Seu filho. Ele é Deus para o mundo, mas Pai somente para o homem que se torna nova criatura. 

Deus é o seu verdadeiro Pai, e você é filho dEle. Visto que é seu Pai, 
você pode ter certeza de que Ele assumirá o papel de Pai. Pode ter certeza 
de que Deus, como seu Pai celeste, ama você e cuidará de você. 
 
Confissão: "Nasci de Deus e na família de Deus. Deus Pai é meu Pai. Sou filho dEle, e Ele é meu próprio Pai. Ele me ama, provê minhas necessidades e cuida de mim". 

 



15 DE SETEMBRO 

 

AMADO 
 Eu [Jesus] neles [nos que crêem], e tu [Deus Pai] em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. JOÃO 17.23 

 
Quando você sabe - e sabe realmente - que Deus é seu Pai e você é 

filho dEle, esse conhecimento terá o seguinte efeito sobre você: terá tanta liberdade e comunhão com o Pai quanto Jesus tinha na Sua vida terrestre, porque Deus Pai ama você tanto quanto Ele amava Jesus! É assim que diz João 17.23: Tens amado a eles como me tens amado a mim. 
Talvez, alguns afirmem: "Simplesmente não consigo crer que Deus 

me ama tanto quanto Ele amava Jesus". 
Eu consigo, graças a Deus! Creio porque a Bíblia o diz, e isso resolve 

a questão! 
Você e eu podemos dizer, assim como disse Jesus: Não estou só, 

porque o Pai está comigo (Jo 16.32b). Porque, se Deus me. ama assim como 
amava Jesus - e Ele ama mesmo - logo, Ele está comigo assim como estava 
com Jesus. Nunca tenho medo, assim como Jesus nunca teve medo. Não 
há o que temer. O que poderá fazer o homem contra a pessoa que Deus 
ama e protege? 
 
Confissão: "Deus Pai é meu Pai. Eu sou filho dEle. Deus me ama na minha vida terrestre, assim como Ele amava Jesus na Sua vida terrestre. Posso ter a mesma comunhão que Jesus tinha com o Senhor. Estou livre do medo assim como Jesus estava, porque não estou sozinho. Meu Pai está comigo". 

 



16 DE SETEMBRO 

 

NASCIDO DE NOVO 
 Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 PEDRO 1.23 

 
Fomos gerados por Deus. 
Somos nascidos de Deus. 
Somos filhos de Deus. 
Somos herdeiros de Deus. 
Somos co-herdeiros juntamente com Cristo (Rm 8.17). 
Ao declarar isso, não estamos engrandecendo-nos, mas a Deus e o 

que Ele tem feito por nós mediante o Senhor Jesus Cristo, Autor e 
Consumador da nossa fé. 

Somos novas criaturas, criadas por Deus em Cristo Jesus! 
 
Confissão: "Fui gerado por Deus. Sou nascido de Deus. Nasci de semente incorruptível pela Palavra viva de Deus. Nasci na dimensão espiritual, recebi a vida eterna e fui feito sarmento da videira mediante a incorruptível Palavra de Deus". 

 



17 DE SETEMBRO 

 

FEITURA DELE 
 Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. EFÉSIOS 2.10 
 

Nós, que cremos, não nos criamos; Deus fez quem somos e o que 
somos. Tenha cuidado, portanto, com relação a criticar a criação de Deus. 

Às vezes, alguns cristãos que pensam estar sendo muito humildes, 
dizem: "Não sou digno de coisa alguma". Deus, no entanto, não fez 
criaturas indignas. Não sou indigno, nem você. Dizer que você não é 
digno de coisa alguma não é humildade - é ignorância da Palavra de Deus, 
e dá lugar para o diabo dominá-lo. 

Somos feitura de Deus! Quando você menospreza a si mesmo, você 
realmente está queixando-se daquilo que Deus tem feito. 

Criados em Cristo Jesus, diz nosso texto bíblico. Cesse de olhar para si 
mesmo do ponto de vista natural. Veja-se em Jesus. Você terá uma 
aparência bem melhor. Você entende: Deus Pai não vê você como outras 
pessoas o vêem. Ele vê você em Cristo! 
 
Confissão: "Sou feitura de Deus. Ele me fez uma nova criatura. Ele me criou em Cristo Jesus. Vejo a mim mesmo conforme Deus me vê. Vejo a mim mesmo em Cristo". 

 



18 DE SETEMBRO 

 

APAGADOS 
 Eu, eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados me não lembro. ISAIAS 43.25 

 
"Acredito que estou pagando pela vida que eu vivia antes de ser 

salvo", disse-me certa vez um pastor que estava passando por 
dificuldades. 

Muitos cristãos, assim como aquele pastor, são derrotados e deixam 
que as coisas aconteçam, porque consideram que é assim que deve ser. 
Não sabem a diferença entre o arrependimento e a penitência. Procuram 
fazer penitência pela vida do passado. No entanto, na realidade, já que se 
arrependeram dos seus pecados, Deus não toma mais conhecimento do 
que já fizeram de errado! 

Sou o que apaga as tuas transgressões, disse Deus, por amor de mim. Deus não o fez por amor a você, mas por amor a Ele mesmo. Dos teus 
pecados me não lembro, Ele prometeu. Se Deus não Se lembra deles, para 
que você deve lembrar-se? Não deve mesmo! 

Quando você nasceu de novo, foi redimido da penalidade do 
pecado. Se você tivesse de continuar pagando pelos seus pecados, você 
teria de ir para o inferno ao morrer, porque isso também faz parte da 
penalidade. Graças a Deus, porém, porque fomos redimidos não somente 
do poder do pecado, mas também da penalidade do pecado. Jesus tomou 
o nosso lugar e sofreu a penalidade do pecado. 
 
Confissão: "Quando me arrependi, meu Pai celestial apagou as minhas transgressões. Ele não Se lembra dos meus pecados; por isso, não me lem-brarei deles, nem os apresentarei a lembrança dEle". 

 



19 DE SETEMBRO 

 

FATOS DA NOVA CRIAÇÃO 
 Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos; porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniqüidade? Ou que comunhão, da luz com as trevas? Que harmonia, entre Cristo e o Maligno? Ou que união, do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? 2 CORÍNTIOS 6.14-16(ARA) 

 
Para ter fé forte, você precisa ver a si mesmo conforme Deus o vê e 

dizer a respeito de si mesmo aquilo que Deus diz a seu respeito. 
No texto bíblico citado, os que crêem são chamados crentes, e os que 

não crêem são chamados incrédulos. Você pode, portanto, chamar-se de 
crente. 

Os cristãos são chamados justiça, e os não-cristãos, iniqüidade. 
Você já se chamou de justiça? E assim que a Bíblia chama você; logo, você 
o é. 

Os cristãos são chamados luz, e os não-cristãos são chamados trevas. 
Que harmonia, entre Cristo e o Maligno? Nesse trecho, a Igreja é 

identificada com Cristo. Cristo é a Cabeça, e nós somos o Corpo. A sua 
cabeça não é chamada por um nome, ao passo que você tem outro nome 
no tocante ao corpo. Da mesma forma, a Igreja leva o Nome de Cristo - 
nós somos o Corpo de Cristo. Pense nisso. Deixe o fato penetrar na sua 
mente. Que base firme para a fé! 
 
Confissão: "Sou cristão, porque estou em Cristo. Sou justiça e luz. Eu creio. Sou o templo de Deus". 

 



20 DE SETEMBRO 

 

DEUS, NOSSA JUSTIÇA 
 Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que crêem [...] ROMANOS 3.22 

 
Para ser um completo vencedor - andar na mais sublime fé -, você 

deve conhecer a realidade da sua justiça em Cristo. 
Leia Romanos 3.21-26. Marque esses versículos na sua Bíblia. Pense 

neles e alimente-se deles até que se tornem parte da sua consciência mais 
íntima. 

Nesses versículos, justiça e justo vêm de palavras gregas que 
também são traduzidas por retidão e reto. Podemos, portanto, usar a 
palavra retidão. 

Por exemplo, A tradução literal da Bíblia (obra em inglês) de Young 
traduz da seguinte maneira Romanos 3.26: Visando a manifestação da Sua 
[de Deus] retidão no tempo presente, porque Ele é reto, e declara que é reto aquele que tem a fé em Jesus. 

O que nos informam esses textos bíblicos? Que Deus é reto (ou justo). 
Deus nos declarou retos (ou justos), porque temos crido em Jesus. 
 
Confissão: "Deus Pai declarou, por intermédio de Cristo, que Ele é justo (ou reto). E Deus Pai - meu Pai - declara-me reto (ou justo), porque creio em Jesus. Logo, sou reto, justo. Tenho recebido a retidão, a justiça de Deus". 

 



21 DE SETEMBRO 

 

A SITUAÇÃO CERTA 
 Porque, se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. ROMANOS 5.17 
 

Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. ROMANOS 10.10 
 
A maioria das pessoas pensa que a retidão ou justiça é um estado de 

desenvolvimento espiritual que atingimos mediante uma vida de retidão. 
A Bíblia ensina a vida de retidão. No entanto, viver com retidão, por si só, 
não torna a pessoa justa (se fosse assim, não precisaríamos de Jesus). 

A retidão ou justiça significa estarmos de bem com Deus, na 
situação certa diante dEle. 

A justiça (retidão) é um dom. Um dom é algo que recebemos agora - inteiro e completo. Um fruto, por outro lado, é um estado de 
desenvolvimento espiritual - algo que cresce e se desenvolve. Graças a 
Deus porque podemos crescer espiritualmente na retidão. Realmente, 
você não será mais reto ou justo, quando chegar no céu, do que é agora. 

Como você chegou a ser justo? Você nasceu assim! A justiça provém 
do novo nascimento. Com o coração, você creu para a justiça. Quando 
você nasceu de novo, recebeu a vida e a natureza de Deus Pai (Jo 5.24,26; 2 
Pe 1.4). A natureza de Deus o justifica, torna-o reto! 

 
Confissão: "Tenho a retidão que me foi dada. Cri para a justiça e a recebi no meu novo nascimento. Minha situação é certa diante de Deus. Sou justo". 

 



22 DE SETEMBRO 

 

A JUSTIÇA DE DEUS 
 Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 CORINTIOS 5.21 
 

Aquele que não conheceu pecado, [Deus] O fez pecado por nós. 
Já fiz o teste de ler esse trecho bíblico diante das pessoas para, então, 

perguntar-lhes: "Quantos de vocês crêem que isso é verdade?" Todos 
ergueram as mãos. 

Em seguida, li a segunda metade do mesmo versículo: Para que, 
nele, fôssemos feitos justiça de Deus. 

Falei-lhes, então: "Logo, nós - vocês e eu - somos a justiça de Deus 
em Cristo. Quantos de vocês crêem que isso é verdade?" 

Na maioria das ocasiões em que fiz essa pergunta, não conseguia 
levar metade dos ouvintes a levantar as mãos em relação à última parte. 
Se, porém, a primeira parte daquele versículo é a verdade, a segunda 
parte deve ser verdade também! 

Deus nos providenciou algo que nos pertence. Precisamos tomar 
consciência de que essa providência nos pertence! 
 
Confissão: 'Jesus Se tornou pecado por mim, para que nEle, eu fosse feito justiça de Deus. Sou a justiça de Deus em Cristo. Deus me providenciou a justiça. A justiça é minha. Eu a tenho agora! Sou justo e reto agora". 

 



23 DE SETEMBRO 

 

REINANDO NA JUSTIÇA 
 Se, por causa da ofensa [lapso, delito] de um só homem, a morte reinou por meio daquele, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça [favor imerecido de Deus] e o dom gratuito da justiça [colocando-os em boa situação diante dEle] reinarão como reis em vida por meio daquele Único, a saber, Jesus Cristo, o Messias, o Ungido. ROMANOS 5.17 (AB) 

 
Um dos nossos maiores problemas é relegarmos tudo para o futuro. 

É só pensar em alguns cânticos: "Quando chegarmos ao céu". Graças a 
Deus porque iremos para lá, mas não precisamos esperar a fim de 
desfrutarmos das bênçãos de Deus. Podemos tê-las agora! 

Sim, reinaremos com Cristo, mas não precisaremos esperar! Quando, 
segundo diz o texto, reinaremos como reis? Agora! Na vida! Nessa vida! 
Como? Por meio de Jesus Cristo! 

Paulo usou essa ilustração de reinar como reis, porque, nos dias em 
que ele vivia, havia reis. Cada rei tinha um domínio específico. Sua 
Palavra era a derradeira autoridade. O que ele dizia valia! Ele governava, 
reinava. 

A Palavra diz que reinamos em vida por Cristo Jesus. Por quê? 
Porque fomos feitos justiça de Deus por meio de Cristo. 
 
Confissão: "Porque recebi o dom gratuito da justiça, que me coloca em situação certa diante de Deus, reino em vida por meio de Um só, Jesus Cristo. Reino como rei justo no meu domínio. O que eu digo valer 

 



24 DE SETEMBRO 

 

ORAÇÃO EFICAZ 
 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. TIAGO 5.16 

 
Jesus, que é justo, tornou-Se sua justiça (1 Co 1.30). Sua situação 

diante de Deus está garantida. Por isso, você pode ficar na presença de 
Deus como se nunca tivesse feito coisa alguma de errado! Como se você 
nunca tivesse pecado! Sem senso de condenação, sem complexo de inferioridade espiritual! Não é de se admirar que Hebreus 4.16 diga: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. 

Quando você tomar conhecimento dessas poderosas verdades 
espirituais, não precisará correr à procura de outra pessoa para orar por 
você. Saberá que Deus Pai o escutará tão rapidamente quanto Ele escuta 
qualquer outro cristão. Por quê? Porque você está em situação tão certa 
diante de Deus quanto qualquer outro cristão. Deus não ama um membro 
do Seu corpo mais do que outro. 

As pessoas pensam às vezes: "Se eu conseguisse que Fulano orasse por mim, a sua oração funcionaria. Ele é um verdadeiro homem de Deus". Embora aquele cristão talvez tenha aprendido a usar um pouco 
melhor aquilo que pertence a ele do que você aprendeu, ele não é mais 
justo do que você. Deus não atenderá mais rapidamente as orações dele 
do que as suas. 
 
Confissão: "Sou a justiça de Deus em Cristo. Porque sou justo, Deus me atende quando oro. E as minhas orações são de muita eficácia". 

 



25 DE SETEMBRO 

 

PROVISÃO 
 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 JOÃO 1.9 

 
Certa ocasião, alguém me perguntou: "Vejo, segundo as Escrituras, 

que recebemos a remissão dos nossos pecados do passado; recebemos o 
dom da justiça; fomos feitos novas criaturas, justas e retas. No entanto, o 
que acontece com aqueles pecados que cometemos depois de tornarmo-
nos cristãos?" 

Graças a Deus pela Sua provisão em 1 João 1.9! Esse versículo não é 
para os pecadores, mas para os cristãos! A Primeira Epístola de João é 
endereçada aos cristãos (1 Jo 2.1,2). 

Quando alguém peca, sente-se em condenação. Perde o senso de 
retidão. Quando, porém, confessa ao Senhor: "Pequei, decepcionei a Ti. 
Perdoa-me, Senhor, em Nome de Jesus", Ele faz duas coisas: 

1. Perdoa-lhe. 
2. Purifica-o. 
Deus o purifica de quê? De toda injustiça! 
A injustiça é simplesmente a palavra justiça (retidão) com o prefixo 

in (não). Quando somos purificados da injustiça, ou da não-justiça, 
passamos a ser justos de novo! Louvado seja o Senhor! 
 
Confissão: "Obrigado, Pai, pela Tua provisão de 1 João 1.9. Obrigado pela Tua fidelidade em perdoar-me e purificar-me de toda a injustiça, a fim de que eu tenha continuamente a devida aceitação aos Teus olhos". 

 



26 DE SETEMBRO 

 

RECEBENDO O ESPÍRITO SANTO 
 E todos foram cheios do Espírito Santo [...] ATOS 2.4 
 

Enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. ATOS 8.14,15 
 

Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? [...] ATOS 19.2 
 
Nos tempos do Novo Testamento, o incomum era que os cristãos 

não tivessem recebido o Espírito Santo como sinal sobrenatural e 
evidência inicial de falar em línguas. As Epístolas foram escritas aos 
cristãos que conheceram Jesus como Salvador e receberam a plenitude do 
Espírito Santo. 

Graças a Deus porque o Espírito Santo está em nós também! 
Entretanto, com freqüência, as pessoas que nasceram de novo e depois 
receberam a plenitude do Espírito Santo, simplesmente, pensam que 
receberam uma bênção ou algum tipo de experiência. Com isso, elas se 
colocam inteiramente fora do que a Palavra de Deus ensina! Uma Personalidade divina realmente vem habitar em nós! Deus, na Pessoa do Espírito Santo, mora em nós! 

 
Confissão: "Deus, na Pessoa do Espírito Santo, habita em mim. O Criador mora em mim. Deus vive em mim". 

 



27 DE SETEMBRO 

 

DEUS LÁ DENTRO 
 Não discerneis nem compreendeis que sois [a igreja inteira em Corinto] o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós de modo permanente - que Ele está em casa em vós [coletivamente como igreja e também individualmente]? 1 CORÍNTIOS 3.16 (AB) 
 

Depois de ter-nos feito novas criaturas, Deus até mesmo fez do 
nosso corpo a Sua habitação. Ele já não habita em um Santo dos Santos feito na Terra. O Senhor diz: Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito 
Santo que está em vós? (1 Co 6.19a). 

Precisamos tomar consciência de que somos o templo do Espírito 
Santo - temos Deus dentro de nós! 

Na frente de uma bela igreja no Texas, EUA, há uma inscrição 
lavrada em pedra. Trata-se de um texto do Antigo Testamento que declara 
que aquele edifício é o templo de Deus. Sinto-me provocado todas as 
vezes que passo por aquele caminho de carro. Por quê? Porque aquelas 
pessoas têm uma mentira bem na frente daquele edifício! 

Dizer que um edifício eclesiástico é a casa de Deus, porque Ele lá 
habita, é incorreto. Deus não habita em um edifício eclesiástico. Se, porém, 
queremos dizer que uma igreja construída pelos homens é a casa de Deus, 
porque foi dedicada a Ele, isso é certo. No entanto, devemos tomar 
cuidado para não confundir as coisas espirituais com as naturais. Por isso, 
é preciso declarar as coisas espirituais como realmente são. 

O seu corpo é a casa ou templo de Deus; o edifício onde nos unimos 
não e. Lembrar-se desse fato o ajudará na obediência e na fé. 
 
Confissão: "Meu corpo é o templo de Deus. Deus tem em mim a Sua habitação permanente. Em mim, Deus está em casa". 

 



28 DE SETEMBRO 

 

AQUELE QUE É MAIOR ESTÁ EM NÓS 
 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 4.4 

 
Você deve ter como hábito normal dizer em toda crise da vida: "Sou vitorioso. Sou mais que vencedor. O Criador habita em mim. Aquele que é maior habita em mim. Ele me fará vencer a crise. Aquele que é maior fará de mim um sucesso. Não poderei fracassar!" 
Não há orgulho nisso: trata-se de gloriar-se nAquele que é Maior e 

está dentro de você. Assim, Ele operará em seu favor! 
Se você é um cristão nascido de novo e cheio do Espírito, possui 

dentro de si, pronto para utilizar, tudo o que é necessário para vencer as crises. O potencial divino de todo poder que existe habita em você! 
Se você crer na Bíblia e começar a confessar aquilo que Ela declara, 

Aquele que é maior Se levantará dentro de você e lhe dará iluminação à 
mente, orientação ao espírito, saúde ao corpo e ajuda em todos os aspectos 
da vida. 

 
Confissão: "Maior é Aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aquele que é maior é mais do que o diabo, maior do que a doença, pobreza, morte e maior do que todo o poder do inimigo. Ele vive em mim! Aquele que é maior pode fazer de mim um sucesso. Não poderei fracassar!" 

 



29 DE SETEMBRO 

 

CAPACIDADE 
 Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei; e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 2 CORÍNTIOS 6.16 
 Poucos cristãos parecem ter consciência do fato de que Deus vive 
neles. Se tivessem essa consciência, não falariam da maneira que falam. 

O que quero dizer com isso? Quando uma necessidade surge na 
vida de alguns cristãos, dizem, sem hesitação: "Não, não consigo fazer 
isso". Por quê? Porque estão confiando em si mesmos - na carne - para 
vencerem a crise. Sabem que não possuem em si mesmos essa capacidade. 

Se, porém, estamos conscientes de que Deus está em nós, sabemos 
que Ele tem a capacidade de fazer tudo. Podemos, portanto, parar de 
dizer: "Não consigo", e começar a declarar, confiante: "Eu posso, porque 
estou confiando em Deus! Eu posso, porque Deus está dentro de mim! Eu 
posso, porque maior é Aquele que está em mim do que aquele que está no 
mundo!" 

Independentemente daquilo que você enfrenta - e talvez esteja 
enfrentando na sua vida obstáculos que parecem impossíveis - poderá 
dizer: "Deus me dará a vitória! Ele me fará um sucesso! Aquele que é 
maior habita em mim!" 

Essa é a crença bíblica. É a fé que fala. Deixará Aquele que é maior 
trabalhar em favor de você! 
 
"Confissão: "O Espírito de Deus habita em mim. Confio nAquele que em mim habita. Ele tem a capacidade. Posso fazer todas as coisas, porque o Espírito de Deus está em mim. Posso, porque Ele tem toda a capacidade". 

 



30 DE SETEMBRO 

 

AJUDADOR 
 E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador [Conselheiro, Ajudador, Intercessor, Advogado, Fortalecedor e Apoio], afim de que esteja para sempre convosco. JOÃO 14.16 (AB) 

 
É triste reconhecermos que alguns cristãos não tomam 

conhecimento do Espírito Santo que está habitando dentro deles. Acredito 
que há a falsa crença de que Ele simplesmente entrará, tomará controle da 
vida deles e os obrigará a fazer, automaticamente e sem esforço da parte deles, aquilo que precisa ser feito. Mas Ele não fará dessa forma. Os 
demônios, sim, fazem isso. São eles que forçam as pessoas a fazerem 
coisas que elas mesmas não querem. Os demônios impulsionam, forçam e 
controlam as pessoas. 

O Espírito Santo, por outro lado, é Cavalheiro. Ele nunca o forçará a 
fazer alguma coisa contra sua vontade. Nas Escrituras, constatamos que o 
Espírito Santo orienta, guia, instiga e conclama. Ele pode dar-lhe um leve 
"impulso", mas Ele nunca o forçará a agir. 

Alguns se queixam: "Por que Deus não faz isso ou aquilo?" O 
Espírito Santo não fará coisa alguma até que você O coloque em ação em 
seu favor! Ele foi enviado para ser seu Ajudador. Ele não foi enviado, para 
realizar a tarefa em seu lugar, mas para ajudá-lo a realizá-la. 

Quando você sabe que o Espírito Santo está dentro de você, pode 
colocar a Palavra de Deus em prática inteligentemente, e o Espírito Santo 
operará por intermédio de você. Comece a falar em harmonia com a 
confissão de hoje e descobrirá que Aquele que habita em você Se tornará 
cada vez mais real. 
 
Confissão: "Aquele que é maior está em mim. Estou dependendo dEle. Ele Se levantará fortemente dentro de mim. Ele me ajudará. Aquele que é maior me dará a vitória e o sucesso!" 

 



1 DE OUTUBRO 

 

O MESMO ESPÍRITO 
 E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. ROMANOS 8.11 

 
A expressão corpos mortais nesse texto não se refere ao nosso corpo 

ressurreto no futuro; refere-se ao nosso atual corpo mortal! Mortal 
significa destinado à morte. Nosso corpo não será mortal no túmulo; é 
mortal agora. O Espírito não habitará nele; Ele habita nele agora. Esse é o momento em que precisamos ter nosso corpo mortal vivificado pelo 
Espírito Santo que em nós habita. 

Um dos motivos para o Espírito Santo habitar em nosso corpo físico é 
para curar-nos das doenças que nos afligem. 

A cura faz parte do plano ou aliança de Deus para nós hoje; faz 
parte da Sua provisão para Seus filhos - Seu Corpo - sobre a Terra. 

Se conseguíssemos compreender o plano divino da cura conforme 
deveríamos compreendê-lo, os enfermos simplesmente estariam curados 
no momento em que a enfermidade os tocasse! 
 
Confissão: "O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita também em mim. Ele mora em mim. Ele vivifica o meu corpo mortal. Ele cura o meu corpo mortal". 

 



2 DE OUTUBRO 

 

SEU LAR PERMANENTE 
 Para que, segundo a riqueza [dos tesouros] da Sua glória, Ele vos conceda que sejais fortalecidos e reforçados com grande poder no homem interior; mediante o Seu Espírito [Santo] - [pessoalmente] habitando no mais íntimo do caráter de vocês. E assim [realmente] habite - estabeleça-Se, faça Seu lar permanente - Cristo nos vossos corações! [...] EFÉSIOS 3.16,17 (AB) 

 
Como Cristo realmente habita, estabelece-Se, e faz Seu lar 

permanente em seu coração? Mediante a sua fé. 
E isso que Deus deseja fazer: estabelecer Seu lar permanente em seu 

coração! Mas é justamente isso que os cristãos não têm permitido que Ele 
faça! Lembre-se de que esse texto bíblico foi dirigido a cristãos nascidos de 
novo e cheios do Espírito. 

Muitos cristãos cantam: "Passa por aqui, Senhor, passa por aqui", 
dando a entender que o Senhor não está conosco, mas se dermos um jeito 
de persuadi-Lo a vir até nós, Ele talvez faça algo em nosso favor. E 
cantamos: "Estenda a mão e toque no Senhor enquanto Ele passar". Todos 
esses sentimentos se baseiam no conhecimento físico dos sentidos. Não 
preciso estender a mão e tocar no Senhor, porque Ele vive em mim! E 
cantamos: "Toca em mim, Senhor". Mas o que vou querer com toques 
quando já tenho o Espírito Santo habitando em mim? 

Creia que Deus habita em você! Aprenda a ter consciência de Deus no íntimo. 
 
Confissão: "Sou fortalecido e reforçado com grade poder no homem interior, mediante o Espírito Santo que habita em mim. Cristo realmente habita, estabelece-Se, e faz Seu lar permanente em meu coração!" 

 



3 DE OUTUBRO 

 

COMUNHÃO 
 Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 CORÍNTIOS 1.9 
 

A honra mais sublime que Deus tem outorgado a você é dar-lhe 
comunhão com Ele, com Seu Filho e com o Espírito Santo na concretização 
do plano de divino para a redenção da raça humana. 

Em virtude do novo nascimento, você torna-se Filho do Criador do 
Universo! Você é herdeiro dEle. Mas o parentesco sem a comunhão é uma 
coisa sem vida. É como o casamento sem amor nem convívio. 

A comunhão com Deus é fonte de fé. E Deus tem chamado você 
para a comunhão com Seu filho. 

 

Confissão: "Deus me tem chamado a comunhão com Seu Filho Jesus Cristo. Andarei em comunhão, isto é, convivendo com Jesus. Conversarei com o meu Salvador. Trabalharei com o meu Senhor. Tenho comunhão com Deus Pai, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo na concretização do grande plano de Deus, que é a redenção da raça humana". 
 



4 DE OUTUBRO 

 

COMUNHÃO NA ORAÇÃO 
 O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco; e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. 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 pecado. 1 JOÃO 1.3,4,7 
 

Se você tem comunhão com Deus e está andando na luz assim como 
Ele está na luz, a oração passa a ser um dos maiores bens que você herdou 
em Cristo. 

Orar implica reunir suas forças com as de Deus Pai. É ter comunhão 
com Ele. É cumprir a Sua vontade na Terra. 

A oração nunca deve ser um problema nem um fardo para você. 
Deve ser uma alegria. A verdadeira súplica diante de Deus não tirará 
nada de você; sempre acrescentará alguma coisa à sua vida! Isso porque, 
enquanto você está intercedendo, está tendo comunhão com Deus. 
 
Confissão: "Tenho comunhão com meu Pai através da oração. E a minha alegria está completa! Tenho comunhão com o Altíssimo. Posso conversar intimamente com Deus. Falo com Ele e escuto-o, afim de poder realizar a Sua vontade na Terra". 

 



5 DE OUTUBRO 

 

JUNTANDO AS FORÇAS 
 Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes, o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? ROMANOS 8.31,32 
 

Você deve apresentar-se como um vario aprovado para anunciar o 
plano divino para a redenção do mundo. Deus quer usá-lo em Sua obra, 
mas você nada poderá fazer sem Ele. Foi essa uma das razões por que 
Jesus nos deu a ilustração da videira e dos ramos (Jo 15.5). Estes últimos não poderão viver sem a videira. 

Nosso texto de hoje faz parte da conclusão dos oito primeiros 
capítulos de Romanos. E esse trecho nos demonstra a união total entre 
Deus Pai e os Seus filhos. Mostra-nos a perfeita comunhão e cooperação 
que os filhos de Deus desfrutam com seu Pai celestial. Demonstra o 
domínio que os filhos de Deus exercem sobre as forças das trevas e das 
circunstâncias. E Deus leva esse trecho ao ponto culminante com o versículo 37: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. 

Deus está trabalhando ativamente em seu favor. Ele está 
defendendo você. O Eterno está suprindo todas as suas necessidades. Do 
tesouro da Sua graça abundante, Ele está dando a você Sua sabedoria e 
sua capacidade! 
 
Confissão: "Deus é por mim; quem poderá ser contra mim? Estou em união com meu Pai! Ele defende a minha causa. Ele supre as minhas necessidades. Tenho comunhão com Ele!" 

 



6 DE OUTUBRO 

 

SUFICIÊNCIA 
 E é por Cristo que temos tal confiança em Deus; não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos; mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros dum Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito; porque a letra mata, e o Espírito vivifica. 2 CORÍNTIOS 3.4-6 
 

Não somos pessoas comuns. 
Estamos ligados ao Onipotente. 
Estamos unidos com o próprio Deus. 
Estamos cumprindo a vontade de Deus na Terra. 
Somos os canais por meio dos quais Deus Se derrama sobre o 

mundo. 
É perfeitamente normal, então, que Deus Se torne a nossa suficiência 

- e que a Sua habilidade se torne a nossa habilidade. 
Assim, podemos compreender melhor o texto de 1 Coríntios 3.9a: Porque nós somos cooperadores de Deus. E dessa forma a comunhão com o 

Pai! Ele fornece forças, sabedoria, graça e capacidade -as ferramentas 
sobrenaturais com as quais trabalhamos como ministros habilitados da 
nova aliança. 
 
Confissão: "A minha capacitação vem de Deus, que me torna um ministro habilitado. Deus é Aquele que me torna apto. A minha habilidade foi dada por Ele. Sou Seu cooperador; cumpro a Sua vontade na Terra". 

 



7 DE OUTUBRO 

 

O NOME 
 E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide [...] MATEUS 28.18,19 
 

E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome [...] MARCOS 16.17 
 
Qual efeito você sentiria na sua vida se um homem rico lhe desse 

um documento, com validade jurídica, dizendo que você deve usá-lo para 
suprir todas as suas necessidades? 

Nós, porém, temos recebido algo ainda melhor. Deus nos deu uma 
procuração, o direito de usar o Nome de Jesus! E este Nome tem 
autoridade na Terra. O uso deste Nome é mais do que uma questão de fé; 
é uma questão de assumir seus direitos em Cristo, de tomar seu lugar 
como filho de Deus e de usar aquilo que lhe pertence. O Nome de Jesus 
está ao seu alcance. 

Temos o direito de usar este Nome contra nossos inimigos. Podemos 
usá-Lo em nossos momentos de louvor e adoração. Nossas petições 
devem ser feitas por meio dEle. Louvado seja Deus, porque este Nome nos 
pertence! 

Este Nome nos foi dado a fim de cumprirmos a vontade de Deus 
nessa dispensação em que vivemos. A primeira igreja cristã empregava 
essa autoridade; agia em Nome de Jesus. E nós devemos usar Seu Nome 
hoje também! 
 
Confissão: "Toda a autoridade no céu e na terra reside no Nome de Jesus. O uso deste Nome e a autoridade que Ele revela foram dados a mim. Tenho o direito de usá-los!" 

 



8 DE OUTUBRO 

 

O PAI GLORIFICADO 
 E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. JOÃO 14.13 

 
Que promessa notável! 
Quando nascemos na família de Deus, o direito e o privilégio de 

usar o Nome de Jesus nos são dados mediante o novo nascimento. Toda a 
autoridade incluída neste Nome é-nos dada, a fim de que o Pai seja 
glorificado no Filho. 

O Filho, mesmo sendo rei, entregou-Se para ser condenado. Foi 
pendurado em uma cruz e nela padeceu. Mas, por onde a mensagem da 
crucificação vem sendo pregada, a majestade, o poder e a honra do Seu 
Nome têm penetrado nos corações, derramando bênçãos sobre a raça 
humana e dando glória a Deus Pai. 

O Nome de Jesus capacita os Seus servos. Tudo aquilo que Jesus fez 
durante a Sua vida na Terra pode ser realizado por todos os crentes. Jesus 
é este Nome. Tudo quanto Jesus fez e tudo quanto Ele é repousa em Seu 
Nome! 

Quando usamos o Nome de Jesus, colocamos em cena a plenitude 
da Sua obra efetuada no Calvário. Mediante o uso desse Nome, o Cristo 
vivo que cura está presente para a glória de Deus Pai! 
 
Confissão: "Usarei o Nome de Jesus, conforme a orientação da Sua Palavra, para glorificar a Deus Pai". 

 



9 DE OUTUBRO 

 

A FÉ DEMONSTRADA 
 E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. MARCOS 11.22 
 

Uma tradução alternativa é: "Tende a fé de Deus". Os estudiosos do 
grego explicam que o significado literal daquilo que Jesus disse aqui é: 
"Tende a fé do tipo de Deus". Há traduções em linguagem atual que 
colocam o versículo assim. 

Mesmo que você não saiba nada sobre grego, você percebe 
facilmente que essa seria uma tradução correta desse versículo, porque 
Jesus acabara de demonstrar aos discípulos que Ele tinha aquele tipo de fé: 
a do tipo divino; a qualidade de fé que Deus usou para a criação do 
mundo. 

Neste mesmo capítulo, em uma passagem anterior, Jesus falara à 
figueira que não produzira fruto. Não tinha orado. Tinha simplesmente dito à árvore: Nunca mais coma alguém fruto de ti (Mc 11.14b). Na manhã 
seguinte, quando Jesus e os discípulos passaram pelo mesmo local, viram que a figueira secara desde a raiz. Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis 
que a figueira que tu amaldiçoaste se secou (Mc 11.21b). 

Jesus lhe respondeu: "Tende a fé do tipo de Deus". 
Ele nos ensinou a ter a fé do tipo de Deus. E ordenança dEle que nós 

também a tenhamos. 
 

Confissão: "Vejo a demonstração feita pelo meu Senhor Jesus Cristo da fé do tipo de Deus. Jesus espera de mim que eu conheça essa fé e que eu a possua! Eu a possuo!" 
 



10 DE OUTUBRO 

 

A FÉ DEFINIDA 
 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. MARCOS 11.23 
 Depois de Jesus ter demonstrado a fé do tipo de Deus, Ele a definiu. 
Marcos 11.23 é a definição que Jesus deu da fé do tipo de Deus. 
Descreveu-a como fé em que a pessoa: (1) crê em seu coração; (2) confessa 
aquilo que crê, (3) e assim acontece. 

Deus usou esse tipo de fé para criar o mundo. Deus acreditava que aquilo que Ele dissesse se cumpriria. Então, Ele disse: Haja luz. E houve luz 
(Gn 1.3b). Na realidade, Deus criou tudo, à exceção do homem, apenas 
crendo que o que Ele ordenasse aconteceria. Então, o Altíssimo disse e 
assim aconteceu. Essa é a fé do tipo de Deus! 
 
Confissão: "O que a Bíblia diz em Marcos 1123 é para mim também. Aquilo que eu creio em meu coração e confesso verbalmente será feito. Vivo e procedo com a fé do tipo de Deus". 

 



11 DE OUTUBRO 

 

A FÉ REPARTIDA 
 Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. ROMANOS 12.3 
 "Fé, é isso que quero! E estou orando para Deus dar-me isso", muitas 
pessoas me dizem. 

Se você tem procedido assim, saiba que é desperdício de tempo. Não 
surtiria mais efeito orar pedindo fé do que girar os polegares e repetir: 
"Atirei o pau no ga-tô-tô". Pedir fé é perda de tempo e esforço, posto que 
todo crente já tem alguma medida da fé do tipo de Deus. Você não precisa 
pedi-la em oração, nem jejuar para obtê-la. Você não precisa, também, 
prometer que vai comportar-se melhor a fim de recebê-la. Você já a possui! 

Paulo não estava escrevendo a ímpios, mas a pecadores remidos, nesse versículo do Livro de Romanos. Ele disse: Digo a cada um dentre vós 
[não a cada homem no mundo] [...]fé que Deus repartiu a cada um (Rm 12.3). 

Todos os crentes têm fé! Foi Deus quem lha concedeu! 
 
Confissão: "Deus me repartiu a medida da fé do tipo de Deus! Deus confiou-me tal coisa! Eu a possuo então!" 

 



12 DE OUTUBRO 

 

SALVO PELA FÉ! 
 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de vós; é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. EFÉSIOS 2.8,9 
 Note que a fé pela qual você é salvo não vem de nós. Em outras 
palavras, não é uma fé natural e humana; é dom de Deus! Isso concorda 
com Romanos 12.3, que declara que Deus tem repartido a cada pessoa 
uma medida de fé. 

Mesmo assim, há cristãos que dizem: "Simplesmente não tenho fé 
alguma". 

Sempre refuto tal afirmação da seguinte forma: "Então, você precisa 
ser salvo. Os salvos têm fé! Ninguém chega à salvação sem fé". 

Todos os crentes têm fé. É a Palavra de Deus quem o diz! Muitos 
cristãos, porém, não têm consciência de que possuem fé, não fazendo, 
portanto, uso dela. Revoltam-se contra Deus, contra a Bíblia e contra eles 
mesmos, sem perceber que erram ao comentar, continuamente, que não 
têm fé. 

A Bíblia é Deus falando conosco. Deus e a Sua Palavra são um só: o 
Pai nos assegura da validade de cada uma das promessas encontradas 
nesse livro. E a Palavra de Deus diz que Ele concedeu a você uma medida 
de fé. Tem de ser fé do tipo de Deus, porque esse é o único tipo de fé que 
Deus tem! 
 
Confissão: "Sou salvo! E fui salvo pela graça, mediante a fé, que é dom de Deus. Tenho uma medida do tipo de fé que criou o mundo! Tenho uma medida da fé que move montanhas!" 

 



13 DE OUTUBRO 

 

COMO A FÉ VEM 
 De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. ROMANOS 10.17 

 
Como Deus dá ao pecador a fé para que este seja salvo? 
Quero deixar para a sua leitura um trecho do capítulo dez de 

Romanos referente à salvação e à obtenção de fé para ser salvo. Meus 
comentários sobre essa passagem estão entre colchetes. 

Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta é a palavra da fé, que pregamos [Note que a Palavra de Deus é chamada a 
palavra da fé. E porque edifica a fé. Faz a fé entrar no coração daqueles que 
são receptivos a ela]. Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu 
coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que [...] com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. (Rm 10.8-10,13,14,17). 

Você não poderá crer sem ouvir. A fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? A 
Palavra de Deus! 
 
Confissão: "Escuto a Palavra de Deus, e a fé vem a mim". 

 



14 DE OUTUBRO 

 

A PALAVRA DA FÉ 
 Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta é a palavra da fé, que pregamos. ROMANOS 10.8 
 

A Palavra de Deus é chamada de a Palavra da fé. 
A fé se baseia nos fatos - nos fatos da Palavra de Deus. 
A incredulidade se baseia em teorias. Minha definição de uma teoria 

é a seguinte: "E uma suposição baseada na ignorância do assunto em 
pauta". A razão pela qual muitas igrejas estão cheias de incredulidade é 
porque nelas há teorias em demasia. O ministério tem crescido em meio à 
psicologia da incredulidade, e pobres e queridos membros da igreja são 
meros produtos daquilo que têm escutado seus pastores pregarem. 

A melhor maneira de realmente ajudar as pessoas é dizer-lhes aquilo 
que está na Bíblia, e não aquilo que algum homem diz. O homem erra, 
Deus não. 

Não importam quais sejam as circunstâncias. Independentemente 
daquilo que tem acontecido na sua vida, a Palavra de Deus tem algo a 
dizer-lhe. Descubra o que as Escrituras nos ensinam. A fé virá! Ela mudará 
as coisas para você. 
 
Confissão: "A Palavra, a Palavra de Deus, a Palavra da fé está perto de mim. Eu A oculto em meu coração. Meus lábios A pronunciam. Ela produz fé, e a fé transforma as coisas". 

 



15 DE OUTUBRO 

 

A MESMA FÉ 
 E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri; por isso, falei. Nós cremos também; por isso, também falamos. 2 CORÍNTIOS 4.13 

 
Paulo escreveu: Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. 
Ele não disse: "Procurando ter", "Orando para ter" ou "Esperando 

ter". Ele disse: "Temos". Temos o quê? O mesmo espírito da fé. E que tipo 
de fé é aquela? O tipo que faz quem a possui, crê e, por isso, confessa. 

Não é esse o mesmo tipo de fé a respeito do qual Jesus fala em 
Marcos 11.23? O tipo que impele a (1) crer no coração, (2) falar e (3) tudo é 
realizado? 

Sim, é o mesmo espírito de fé! E, em 2 Coríntios 4.13, está escrito que 
nós o possuímos! 
 
Confissão: "Tenho o mesmo espírito de fé. Creio e, por isso, falo. Tenho uma medida de fé do tipo de Deus. Tenho uma medida do tipo de fé que criou os mundos, no princípio. Tenho uma medida da fé que move montanhas". 

 



16 DE OUTUBRO 

 

A FÉ QUE CRESCE 
 Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo [...] 2 TESSALONICENSES 1.3 
 

Deus dá um bom começo a todos os crentes, igualmente, após terem 
nascido de novo, com a mesma medida de fé. Ele não dá a um cristão 
recém-nascido mais fé do que a outro. Depois de nascermos de novo, 
porém, cabe a nós desenvolver a medida de fé que nos foi dada. 

Muitas pessoas fizeram com sua fé aquilo que um homem fez com 
seu único talento: enterrou-o, de forma que não pôde ser usado. 

Sua medida de fé pode ser aumentada; pode crescer. É a sua 
confiança em Deus que a faz crescer. 

Sua medida de fé pode ser aumentada se você fizer duas coisas: (1) 
alimentá-la com a Palavra de Deus e (2) exercê-la, ou seja, colocá-la em 
prática. 
 
Confissão: "Deus me tem dado a medida de fé. Agirei deforma afazer com que a minha fé cresça sobremaneira. Alimentarei a minha fé com a Palavra de Deus. Exercerei a minha fé; vou colocá-la em prática. A minha fé está crescendo". 

 



17 DE OUTUBRO 

 

A FÉ PODE SER MEDIDA 
 E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. MATEUS 8.10 

 
Certo centurião foi até Jesus, pedindo ajuda para seu criado que estava enfermo. Quando Jesus afirmou: Eu irei e lhe darei saúde (Mt 8.7b), o 

centurião respondeu: Senhor, [...] dize somente uma palavra, e o meu criado 
sarará (v. 8). 

Jesus lhe disse: Vai, e como creste te seja feito (v. 13). 
Voltando-Se para os Seus discípulos, disse: Em verdade vos digo que 

nem mesmo em Israel encontrei tanta fé (v. 10). Logo, é possível desenvolver a 
fé. 

Pedro caminhou por sobre o mar, em meio às ondas bravias, indo 
em direção ao Mestre. Mas, no momento em que a sua fé falhou, as águas o submergiram. Jesus, então, o repreendeu, dizendo: Homem de pequena fé, 
por que duvidaste? (Mt 14.31). 

Se a fé pode ser tanta [tamanha] (Mt 8.10) e também pode ser 
pequena, logo a fé pode ser medida! 

Seguem alguns textos bíblicos que comprovam que a fé pode ser 
medida: a fé que cresce (2 Ts 1.3), a fé fraca (Rm 4.19), a fé forte (Rm 4.20), 
a fé rica (Tg 2.5), cheio de fé (At 6.5), a fé náufraga (1 Tm 1.19) e a fé que 
vence (1 Jo 5.4), a fé perfeita (Tg 2.22) e a fé desperta (1 Tm 1.5). 
 
Confissão: "Minha fé está crescendo. Minha fé está tornando-se grande, rica, perfeita, sincera e vencedora. Estou repleto de fé!" 

 



18 DE OUTUBRO 

 

ALIMENTO DA FÉ 
 Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. MATEUS 4.4 

 
No texto acima, Jesus está usando uma palavra humana para 

explicar um pensamento espiritual. Está dizendo que aquilo que o pão ou 
a comida é para o corpo, a Palavra de Deus é para o espírito ou para o 
coração do homem. 

Você pode alimentar o seu espírito. Você pode alimentar a sua fé. A 
Palavra de Deus é o alimento da fé. 

Smith Wigglesworth, o grande pregador britânico em cujo 
ministério 14 pessoas, segundo relatos, foram ressuscitadas, é chamado 
um apóstolo de fé. Ele disse: "Nunca me considero completamente vestido 
até colocar minha Bíblia no bolso. Seria mais fácil eu sair sem sapatos do 
que sem as Escrituras!" 

Wigglesworth, nas suas viagens pelo mundo inteiro, foi hospedado 
em muitas casas. As pessoas contam que ele, depois de cada refeição, até 
mesmo nos restaurantes, sempre se afastava um pouco da mesa, pegava 
sua Bíblia e dizia: "Já alimentamos o corpo; agora, vamos alimentar o 
homem interior". Em seguida, Wigglesworth lia algo a respeito da fé e, 
geralmente, acabava dando uma pequena mensagem. 
 
Confissão: "Vivo em conformidade com a Palavra de Deus. Alimento a minha fé. Alimento o meu homem interior. Sou nutrido com o alimento da fé, a Palavra de Deus!" 

 



19 DE OUTUBRO 

 

UMA EXIGÊNCIA 
 Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus areia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. HEBREUS 11.6 
 Deus almeja que tenhamos fé. 

Sendo assim, você pode pensar que, quando nos é impossível tê-la, é 
nosso direito questionar a justiça divina. Se, porém, Deus coloca em 
nossas mãos os meios pelos quais a fé poderá ser produzida, a 
responsabilidade de crermos pesa, novamente, sobre nós. 

Deus tem-nos dado a Sua Palavra e tem-nos dito: De sorte que a fé 
é'pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus (Rm 10.17). 

F. F. Bosworth, uma autoridade sobre a cura divina e autor do livro Cristo, Aquele que cura, afirmou: "A maioria dos cristãos alimenta o corpo 
com três boas refeições por dia, ao passo que o espírito recebe um único 
lanche frio por semana. Esses mesmos crentes ainda ficam sem saber por 
que estão tão fracos na fé!" 
 
Confissão: "Agradarei a meu Pai celeste. Andarei na fé; eu a nutrirei, regularmente, com o alimento espiritual que Deus tem colocado em minhas mãos". 

 



20 DE OUTUBRO 

 

EXERCÍCIO 
 Tocou, então, os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. MATEUS 9.29 

 
Se você ingerir um número de calorias maior do que o necessário 

para o dispêndio das energias que você gasta, diariamente, e não fizer 
exercícios físicos, tornar-se-á obeso. Algo semelhantemente ocorre com a 
sua fé; se você não a exercitar, tornar-se-á um obeso em termos espirituais. 

De hoje em diante, exercite a sua fé. Alguns cristãos ultrapassam 
outros no que tange ao desenvolvimento da fé. À medida que você 
alimentar e exercitar a sua fé, ela crescerá. Lembre-se de que ninguém 
chega ao andar mais alto de uma escada sem, antes, passar pelo primeiro. 

Algumas pessoas sentiram-se derrotadas, porque procuraram crer 
além do seu nível de fé. Ouviram ensinos sobre o assunto e procuraram 
começar pelo degrau mais alto da escada, posto que sua fé ainda não 
alcançara tal estágio. Não tendo obtido êxito, frustraram-se e disseram: 
"Aquela mensagem de fé não funciona. Experimentei-a, mas não deu 
certo". 

A fé terá efeito em sua vida à medida que você exercê-la. Depois de 
algum tempo, ela será suficiente para fazê-lo receber dádivas além 
daquelas que você pediu ou pensou. Se você crer, e a sua petição estiver 
baseada na Palavra de Deus, Deus lhe responderá. Seja qual for o ponto de 
fé que você atingiu, mantenha firme a sua atitude. Fique em sintonia com 
o Pai. Continue confiando em Deus e exercendo a sua fé. 
 
Confissão: "Segundo a minha fé, assim será feito comigo. Estou usando a minha fé. Coloco a minha fé em prática. Zelo para manterá minha fé funcionando!" 

 



21 DE OUTUBRO 

 

A LOCALIZAÇÃO DA FÉ 
 Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. ROMANOS 10.10 
 

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. MARCOS 11.23 
 

A fé - a fé genuína, a fé bíblica, segundo as Escrituras -diz respeito ao coração, e não à cabeça. 
O que significa crer com o coração? O que é o coração do homem? 
No contexto de Romanos 10.10, essa palavra não é utilizada como o 

órgão físico que bombeia o sangue por todo o corpo, mantendo o 
indivíduo vivo, mas como a parte emocional do homem, ou seja, a sede 
dos seus sentimentos. Você não poderia crer com o seu coração físico mais 
do que com a mão, o olho, o nariz, a orelha ou o pé! Considere, agora, 
como usamos o termo "coração" hoje em dia. O coração pode ser 
entendido também como cerne ou âmago; a parte fundamental, a essência. 

Semelhantemente, quando Deus, em Sua Palavra, refere-se ao 
coração do homem, Ele está falando a respeito do centro da existência 
humana - do seu espírito! 
 
Confissão: "Com meu coração, tenho fé em Deus. Não há dúvida em meu coração. De todo o meu coração, eu creio". 

 



22 DE OUTUBRO 

 

O HOMEM INTERIOR 
 Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 PEDRO 3.4 
 

Por isso, não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 CORÍNTIOS 4.16 
 
Deixemos o próprio Deus contar-nos como é o coração. Em 1 Pedro 

3.4, Deus diz que nele [no coração] há um homem - um homem interior, 
oculto. 

Isso quer dizer que esse homem interior está oculto aos sentidos 
físicos. Você não poderá vê-lo nem tocá-lo naturalmente. Isso porque ele não é um ser físico; é o homem interior referido em 2 Coríntios 4.16. 

Essas duas expressões que se acham nas Escrituras nos oferecem a definição divina do espírito humano: o homem interior e o homem interior do coração. 
 

Confissão: "Creio em Deus como Aquele que domina o meu homem interior; como o Renovador dele. Empenho todo o meu espírito a crer em Deus". 
 



23 DE OUTUBRO 

 

UM SER ESPIRITUAL 
 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 TESSALONICENSES 5.23 

 
Você é um espírito, tem uma alma e vive em um corpo. 
Com seu espírito, você tem contato com o mundo espiritual. 
Com seu corpo, você tem contato com o mundo físico. 
Com sua alma, você tem contato com o mundo intelectual. 
São esses os três âmbitos com que você tem contato. Não há outros. 
O homem é um ser espiritual que foi criado à imagem de Deus, que 

é Espírito (Gn 1.26; Jo 4.24). 
Sua fé será ajudada quando você pensar assim, porque a fé é do coração - do espírito, do homem interior. As expressões espírito do 

homem e coração do homem alternam-se na Bíblia inteira [segundo a 
versão inglesa]. A fé não é da cabeça, mas está ligada ao coração! 
 
Confissão: "Eu sou um espírito, tenho uma alma e vivo em um corpo. Fui criado à imagem de Deus. Com meu espírito, mantenho contato com Deus, crendo nEle e me aproximando dEle". 

 



24 DE OUTUBRO 

 

CORAÇÃO X RAZÃO 
 Confia no SENHOR de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. PROVÉRBIOS 3.5 
 

Seu próprio entendimento quer dizer, simplesmente, seus próprios 
processos de compreensão, seu próprio pensamento humano. Em outras 
palavras, podemos ler assim esse versículo: "Confia no Senhor de todo o 
teu coração, e não te estribes na tua própria cabeça". 

Você precisa ter fé. Não duvide! 
Muitos cristãos sofrem com a derrota, porque, quando a incerteza entra em sua mente, dizem: "Estou duvidando". Jesus, porém, disse: E 

não duvidar em seu coração, mas crer [...] (Mc 11.23). Isso é deixar que a 
mente ocupe-se com a fé. 

Alguns dos maiores milagres que já ocorreram em minha vida 
foram realizados quando comecei a fazer declarações de fé, tais como: 
"Creio de todo o coração que recebo a cura", embora a minha mente me 
dissesse: "Não é assim! Não é assim!" Fui curado de dois problemas graves 
de coração e de uma doença no sangue, cientificamente diagnosticada 
como incurável. Meu corpo estava quase todo paralisado. 

Você, às vezes, tem problemas com a sua mente? Se tiver, 
simplesmente, confie no Senhor de todo o coração e não se estribe [apóie] 
no seu próprio entendimento! 
 
Confissão: "Confio no Senhor de todo o meu coração. Não me apóio no meu próprio entendimento. Creio, do fundo do coração, que a Palavra de Deus é a verdade". 

 



25 DE OUTUBRO 

 

A FÉ SEGUNDO O ENTENDIMENTO 
 Disseram-lhe [a Tomé], pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E, oito dias depois [...] Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco! Depois, disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; chega a tua mão e põe-na no meu lado; não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, e Deus meu! Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste; bem-aventurados os que não viram e creram! JOÃO 20.25-29 
 

A fé de Tomé era segundo o seu entendimento, e Jesus não exaltou esse discípulo por isso. Jesus disse: Porque me viste, Tomé, creste (Jo 20.29a). 
Qualquer pessoa pode ter esse tipo de fé fundamentada no entendimento. 
Trata-se de crer naquilo que é visível e palpável; essa fé se reduz, portanto, 
aos nossos sentidos. 

Jesus, porém, admirava a fé segundo o coração. Disse: Bem-
aventurados os que não virão, e creram (Jo 20.29b). Crer com o coração 
significa crer além do que o seu entendimento falho lhe permite assimilar. 
O homem natural acredita naquilo que chega até ele por meio dos 
sentidos, ou seja, através de uma percepção sensorial do mundo. Mas o 
coração, por outro lado, crê na Palavra de Deus independentemente 
daquilo que seus sentidos lhe permitem perceber. 

 

Confissão: "Não sou incrédulo; sou crente. Creio de acordo com a Palavra de Deus, independentemente daquilo que vejo, ouço ou sinto". 
 



26 DE OUTUBRO 

 

A FÉ NO CORAÇÃO 
 O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: Assim será a tua descendência. ROMANOS 4.18 

 

Leia em Romanos quatro a descrição que Paulo faz da fé de Abraão. 
No versículo 18, lê-se que Abraão creu. Como? Conforme o que lhe fora 
dito. 

Abraão não creu com base no que via, nem no que sentia. Sua fé não 
estava fundamentada no que os seus sentidos lhe permitiam perceber, 
tampouco no que a sua mente lhe dizia. Abraão cria no que lhe fora dito 
por Deus! 

A familiaridade com esse texto bíblico me deu a vitória em muitos momentos difíceis. Sempre que as circunstâncias contrárias me diziam: 
"Não, você não tem", simplesmente permanecia firme. Quando meus 
sentimentos me diziam: "Você não tem jeito", permanecia firme. Quando 
meus olhos me diziam: "Você não tem jeito", permanecia firme. Sempre 
falava em meu coração: "Creio segundo o que me foi dito". 

E "o que me foi dito" é a Palavra de Deus! 
 

Confissão: "Creio segundo o que me foi dito. Creio segundo o que está escrito. Não me guio por aquilo que vejo ou sinto, mas pela fé!" 
 



27 DE OUTUBRO 

 

COMO SE EXISTISSEM 
 (Como está escrito: Por pai de muitas nações te constitui.), perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. ROMANOS 4.17 
 Abraão creu conforme o que lhe fora dito. Mas, exatamente, o que 
foi dito? Em que Abraão creu? 

Quando Abrão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe disse: E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome; porque por 
pai da multidão de nações te tenho posto (Gn 17.5). Note que Deus não disse: "Vou te constituir"; Ele disse: Te constituí {Gn 17.5b ARA). 

Abraão recebeu essa promessa quando ainda não tinha filhos. Mas 
Abraão não foi dito que cresse que iria ser, num futuro hipotético, pai. 
Aqueles que sempre irão obter algo, nunca o obtêm. É a mesma situação 
daqueles que dizem: "Vou ser salvo, algum dia" ou "Vou obter a minha 
cura, algum dia". 

Não proceda assim! A fé sempre está no presente. Abraão tinha que 
crer que foi constituído pai de muitas nações. 

Entenda, portanto, que a fé trata as coisas inexistentes como se 
existissem. E é isso que as faz existir! 
 
Confissão: "Assim como meu Pai celeste, refiro-me às coisas que não existem como se já existissem, e elas passam a existir. São minhas! Eu as possuo!" 

 



28 DE OUTUBRO 

 

IMITADORES DE DEUS 
 Sede, pois, imitadores de Deus [que copiam e seguem o Seu exemplo] como filhos amados [imitam ao pai deles], EFÉSIOS 5.1 (AB) 

 
"Não vou crer que possuo algo que não vejo!", certo pregador me 

disse. 
"Você acredita que você tem cérebro?", perguntei. 
"Certamente", disse ele. 
"Você já o viu?" 
Abraão creu em algo que não podia ver. Tomé se recusou a crer no 

que não podia ver; seu nome não se encontra na lista dos heróis da fé, em 
Hebreus 11. Mas, o nome de Abraão, sim. 

Certa vez, outra pessoa me disse: "Ora, é certo que Deus chame as 
coisas que não existem como se existissem, porque Ele é Deus. Mas, eu 
agiria de forma errada se procedesse da mesma maneira". 

Se você agisse de forma errada, Deus também agiria de forma errada! 
Os filhos do diabo agem como o diabo. Os filhos de Deus devem agir 
como Deus. Deus é um Deus de fé. Os filhos de Deus devem agir como 
tais. Aproximamo-nos de Deus através da nossa fé. Somos filhos de Deus 
por adoção. Devemos agir movidos pela fé. E a fé chama as coisas que não 
existem como se existissem! 
 
Confissão: "Por meio da fé em meu Salvador Jesus Cristo eu me aproximo de Deus. Sou Seu filho e Seu imitador. Sigo o exemplo dEle, como filho amado. Atuo segundo a fé. Chamo as coisas que não existem como se existissem e, assim, passam a existir". 

 



29 DE OUTUBRO 

 

A FÉ FIRME 
 [Abraão] não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus; e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. ROMANOS 4.20,21 
 

"Estou fraca na fé", certa senhora me disse. "Você quer orar comigo 
para eu me tornar mais forte na fé?" 

"Não", respondi. "Não vou. Para dizer a verdade, você está firme na 
fé, se é que você não sabe disso. Posso lhe fazer algumas perguntas?" 

"Sim, é claro", disse ela. 
"Você está convicta de que o que Deus prometeu Ele pode cumprir?" 
"Certamente", disse ela. "Sei que Deus é poderoso para fazer tudo 

quanto Ele disse que faria. E sei que Ele o fará". 
"Você pode dizer: Glória a Deus e louvá-Lo pelas Suas promessas?" 
"Certamente posso; assim faço todos os dias". 
"Então, você está forte na fé, em conformidade com Romanos 

4.20.21", falei. 
Abraão também estava firme na fé. O que é estar firme na fé? É dar 

glória a Deus e estar plenamente convicto de que Deus é poderoso para 
cumprir aquilo que prometeu. Se você consegue se adequar a esses dois 
requisitos, está firme na fé. 
 
Confissão: "Estou plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Posso dar glória a Deus. Estou firme na fé. Minha fé se assemelha à de Abraão. Tenho uma medida da fé do tipo de Deus". 

 



30 DE OUTUBRO 

 

A FALTA DE PERDÃO 
 E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. MARCOS 11.25 

 
Depois de fazer aquelas declarações maravilhosas e emocionantes, 

registradas em Marcos 11.23 e 24 (e ninguém, até hoje, conseguiu abstrair toda a profundidade delas), Jesus disse: E, quando estiverdes orando, perdoai 
(Mc 11.25a). 

Se você não tem um coração perdoador, sua fé não terá efeito. Suas 
orações não serão ouvidas. 

A implacabilidade, isto é, a disposição para não perdoar é um 
entrave à fé. Logo, o perdão é de máxima importância. Se as minhas 
orações e a minha fé não funcionassem, a falta de perdão seria a primeira 
coisa que eu examinaria em minha vida. 

Nunca deixo a falta de perdão tomar conta da minha mente e do 
meu coração. Recuso-me a pensar em algo que não seja edificante e não 
me faça crescer espiritualmente. Recuso-me a sentir ressentimento por 
quem quer que seja. Não importa o que me tenham feito ou o que tenham 
dito a meu respeito; jamais permitirei que isso me afete. 

 
Confissão: "Minha fé e minhas orações funcionam. Não permito que a falta de perdão faça morada em meu ser. Recuso-me a ter inimizades". 

 



31 DE OUTUBRO 

 

O PERDÃO 
 Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. MARCOS 11.26 
 

Certa vez, uma senhora me disse: "Irmão Hagin, expulse de mim 
esse espírito de falta de perdão. Tenho algo contra uma mulher aqui na 
igreja e não consigo perdoar-lhe. Parece que não tenho a capacidade para 
tal coisa". 

Respondi: "Você já teve de perdoar o seu marido?" 
"Oh, sim! Preciso perdoar-lhe, e ele precisa perdoar- me". 
"Pensei que você tivesse dito que não possui a capacidade de 

perdoar". 
Ela riu e disse: "Então consigo perdoar, não é?" 
"Certamente", falei. "Se você consegue perdoar a uma pessoa, 

conseguirá perdoar a outra". 
Ela compreendeu, respondendo-me em seguida: "Consigo perdoar. 

E perdôo mesmo!" 
Esse assunto é simples. De fato, o perdão não é algo complicado. Jesus disse: E, quando estiverdes orando, perdoai (Mc 11.25). Isso significa 

que podemos perdoar. Jesus não nos pediu que fizéssemos algo que não 
temos capacidade de fazer. 
 
Confissão: "Consigo perdoar; sou rápido para perdoar, e meu Pai do céu me perdoa". 

 



1 DE NOVEMBRO 

 

AMOR NO CORAÇÃO 
 O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. ROMANOS 5.5 
 

"Odeio a minha sogra!", disse-me, certa vez, uma esposa de pastor. "Sequer sei se estou salva, porque a Bíblia diz: Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna (1 Jo 3.15)". 
Eu sabia que essa mulher era salva e cheia do Espírito Santo. Mas 

também sabia que ela estava deixando o diabo dominá-la através da sua 
mente e da sua carne. 

Falei, portanto: "Olhe-me nos olhos e diga em voz alta: odeio a 
minha sogra. Enquanto você estiver falando, volte-se para o seu íntimo - 
porque o amor de Deus é derramado em nosso coração e não em nossas 
mentes - e conte-me o que acontece". 

Ela falou da maneira que eu lhe pedira e, surpresa, disse: "Sinto 
como se algo 'arranhasse' o meu espírito!" 

"Sim, algo no seu íntimo está procurando atrair a sua atenção", 
expliquei a ela. "O amor de Deus, em seu interior, está querendo dominá-
la, mas você está permitindo que a sua mente - onde aqueles pensamentos 
de rancor se acumularam - domine seus atos. Em seu coração, você 
realmente ama todas as pessoas". 

"Sim, amo", ela concordou. "O que farei agora?" "Aja segundo o 
amor e deixe-se dominar pelo seu coração - e não pela sua mente". 
 
Confissão: "Deixo o amor de Deus, derramado em meu coração,pelo Espírito Santo, dominar-me". 

 



2 DE NOVEMBRO 

 

A FÉ LIBERADA 
 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 tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. MARCOS 11.23,24 

 
Há muitos anos, depois de passar o dia todo orando na igreja, 

esperando em Deus, lendo a Sua Palavra e meditando nela, deitei-me no 
carpete em frente ao altar. Mentalmente falando, chegara à condição de ter 
quietude perfeita. Naquele momento, ouvi Deus falar comigo de uma 
forma que eu jamais experimentara. 

Ele disse: "Você já notou que, em Marcos 11.23, o verbo dizer 
aparece várias vezes, ao passo que o verbo crer é usado apenas uma?" 

Sentei-me e respondi, em alta voz: "Não, nunca notei isso!" E nem se 
pode imaginar quantas centenas de vezes eu já havia citado aquele 
versículo! 

Então, o Senhor disse: "Meu povo não está perdendo isso apenas em 
sua maneira de crer, mas de falar. Os cristãos já foram ensinados a crer, 
mas a fé precisa ser liberada através do pronunciar das palavras. Recebem aquilo que dizem". 

Ele acrescentou: "Para levar os crentes a perceberem isso, você 
precisará dar mais ênfase, em seu ensino, ao dizer do que ao crer". 
 
Confissão: "Recebo aquilo que digo. Libero a minha fé em palavras". 

 



3 DE NOVEMBRO 

 

O QUE DIGO 
 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. MARCOS 11.23 

 
Examinemos aquilo que Jesus disse no texto acima: E não duvidar em 

seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. O 
que você diz são as suas palavras - suas confissões -, e essas palavras lhe 
dão poder sobre os demônios, as doenças e as circunstâncias. 

O que Jesus diz que será feito para você? Aquilo em prol do qual 
você tem fé? Não. Muitas pessoas pensam: "Se eu crer o suficiente, será 
feito para mim". Mas, ao mesmo tempo, estão falando em termos de 
incredulidade, de modo que aquilo que pedem não poderá ser feito em 
favor delas! 

Jesus não disse: Tudo o que crer lhe será feito. Ele disse: Tudo o que disser lhe será feito. 
Logo, você recebe aquilo que você diz. Se você não estiver satisfeito 

com a forma como as coisas acontecem em sua vida, verifique aquilo você 
está dizendo, aquilo que você está confessando. Tudo quanto você é e possui é o resultado da sua fé e do que você tem dito! 
 
Confissão: "O que eu digo tem de estarem conformidade com o que creio". 

 



4 DE NOVEMBRO 

 

PALAVRAS 
 Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. PROVÉRBIOS 6.2 
 

Muitos cristãos lançam a culpa de certos acontecimentos no diabo, 
quando, na realidade, são levados cativos pelas palavras da sua própria 
boca. Certo escritor expressou esse fato da seguinte maneira: 

Você disse que não dava conta e, no mesmo momento em que falou 
assim, foi derrotado. Você disse que não tinha fé, e a dúvida levantou-se 
como gigante e o amarrou. Você falou no fracasso, e o fracasso o pegou 
como refém. 

Nossas palavras nos dominam. Foi assim que Jesus explicava em Marcos 11.23: Tudo o que disser lhe será feito. 
Não deixe o fracasso e a derrota falarem por você. Nunca diga que a 

capacidade e o poder de Deus não bastam para dar-lhe vitória. Se você 
ceder à derrota ou ao fracasso, estará dizendo que Deus não pode ajudá-lo 
a vencer as crises pelas quais você passa. 

Confie! Ele pode dar-lhe a vitória! Na verdade, Ele já o fez! Se você 
tiver fé e não negá-la com os seus lábios, verá as promessas de Deus concretizando-se em sua vida. 
 
Confissão: "Recuso-me a falar em fracasso e em derrota. Deus me faz vencer as crises existenciais". 

 



5 DE NOVEMBRO 

 

O QUE VOCÊ DEVE DIZER 
 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 4.4 

 
Qual o papel do Espírito Santo em sua vida? 
Ele é um "hóspede espiritual"? Ele simplesmente "pega uma carona 

nas suas costas" fazendo "a travessia da vida"? Ele é "bagagem excessiva" 
para você "carregar"? 

Nada disso! O Espírito Santo está em você a fim de ajudá-lo! 
Ele habita em você para fortalecê-lo! 
Ele habita em você para consolá-lo! 
Ele habita em você para fazê-lo vencer na vida! 
Faça confissões positivas como estas, em vez de duvidar ou falar em 

fracasso. 
 
Confissão: "Creio que Deus habita em mim. Creio que Ele é maior do que o diabo. Creio que Ele é maior do que as provações e as dificuldades que eu possa enfrentar. Creio que Ele e maior do que qualquer tempestade que me possa assolar. Creio que Ele é maior do que os meus problemas. Creio que Ele é maior é do que a enfermidade e a doença. Ele habita em mim!" 

 



6 DE NOVEMBRO 

 

RELATÓRIO DESACREDITADO 
 Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, que tinham espiado, perante os filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores; e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anaque, descendentes dos gigantes; e éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. NÚMEROS 13.31-33 
 

Israel saiu do Egito e chegou até a fronteira de Canaã, a um lugar 
chamado Cades-Barnéia. A partir daí, enviaram 12 homens para espiar a 
terra de Canaã. E a Bíblia diz que dez daqueles espias trouxeram um 
relatório desacreditado. 

Mas, o que é um relatório desacreditado? E um relatório de dúvidas. 
Deus havia dito aos filhos de Israel que Ele lhes dera uma terra da 

qual manava leite e mel. Reconheciam que era, verdadeiramente, uma 
terra boa. "Porém", disseram em tom de queixa: "Há gigantes na terra, e 
não poderemos conquistá-la!" 

Os filhos de Israel confessaram aquilo em que acreditavam. 
Acreditavam que não conseguiriam ter sucesso. Passaram, então, a dizer: 
"Não podemos". E receberam exatamente aquilo que disseram. Israel 
aceitou o relatório da maioria, o relatório desacreditado, e disse que não 
era possível conquistar aquela terra. Recebeu, portanto, tudo aquilo que 
falou: Deus não permitiu que aquela geração conquistasse a Terra 
Prometida. 

Jesus ensinou em Marcos 11.23 que recebemos aquilo que dizemos, 
não duvidando em nosso coração. 

 

Confissão: "Recuso-me a semear dúvidas. Recuso-me a dar relatórios desacreditados''. 



7 DE NOVEMBRO 

 

UM BOM RELATÓRIO 
 Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança; porque, certamente, preva-leceremos contra ela. NÚMEROS 13.30 
 

E Josué [...] e Calebe [...] falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o SENHOR se agradar de nós, então, nos porá nesta terra e no-la dará, terra que mana leite e mel. Tão-somente não sejais rebeldes contra o SENHOR e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão; retirou-se deles o seu amparo, e o SENHOR é conosco; não os temais. NÚMEROS 14.6-9 
 
Josué e Calebe eram os dois espias que trouxeram um bom relatório. 

Não negaram que havia gigantes em Canaã, mas creram que os filhos de 
Israel conseguiriam vencê-lo. 

"Somos capazes de vencê-los", disseram, "porque o Senhor está 
conosco!" Foi esse o bom relatório deles. 

Da mesma forma, nós, cristãos, não devemos enterrar nossa cabeça 
na areia, como avestruzes, fugindo dos problemas e dificuldades. Os 
"gigantes" existem, mas, certamente, prevaleceremos contra eles, porque o 
Senhor está conosco! 

Quando confessar acerca da existência dos "gigantes" dessa vida, 
não o faça de forma negativa. Não duvide, nem dê um relatório 
desacreditado. A fé sempre dá origem a um "bom relatório"! 

 
Confissão: "Sou capaz de vencer os gigantes que se levantarem contra a minha vida, porque o Senhor está comigo!Maior é Aquele que está em mim do que aquele que está no mundo!" 

 



8 DE NOVEMBRO 

 

SENTIMENTOS 
 Porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. HEBREUS 13.5 
 

Certa mulher veio falar comigo no fim de um culto em que preguei 
sobre a fé. Ela chorava descontroladamente. Falou: "Irmão Hagin, ore por 
mim!" 

"Qual o problema?", perguntei. "Parece que o Senhor me 
abandonou!" "Qual pecado pavoroso você cometeu para levar o Senhor a 
abandoná-la?" 

"Pelo que sei, nada fiz de errado", disse ela. "Simplesmente me 
parece que a presença do Senhor se afastou de mim". 

"A Bíblia não diz que andamos por vista, ou seja, por aquilo que parece", expliquei a ela. "Diz que andamos por fé. E a Palavra de Deus nos 
assegura que o Senhor nunca nos deixará nem nos abandonará". 

"Sei disso", ela exclamou, "mas, simplesmente, parece que Ele o fez". 
"Você tem mais fé nas aparências do que na Bíblia". 
"Eu sei como estou me sentindo!", disse, quase zangada. 
"Sim", falei, "mas conheço o meu Jesus. É necessário que creiamos no 

que Ele disse. Não podemos preocupar-nos com aquilo que sentimos". 
Se você começar a crer, pensar e falar de modo certo, não demorará 

muito para que tudo transcorra corretamente. 
 

Confissão: "Jesus, de maneira alguma, deixar-me-á. Ele o disse, e eu creio nisso. Essa é a minha confissão". 
 



9 DE NOVEMBRO 

 

ORANDO E DIZENDO 
 Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. MARCOS 11.24 
 

A fé funcionará mediante o que você diz (note que Marcos 11.23 não 
menciona a oração), mas também dependerá das suas orações. 

Mas, quando você ora, precisa dizer ou confessar algo. 
Quero repetir isso: a fé funcionará por meio do que você diz e, 

também, por meio da sua oração; mas, quando você ora, precisa dizer. 
Marcos 11.23 e 24 me tiraram do leito da enfermidade há muitos 

anos. Depois de ter orado, comecei a dizer (e não pensar). Dizia, em voz 
alta, no meu quarto: "Creio que recebo a cura em meu corpo". Passei, 
então, a especificar cada coisa que estava errada comigo: "Creio que 
recebo a cura da doença cardíaca. Creio que recebo a cura da paralisia. 
Creio que recebo a cura da doença no sangue, ainda que ela tenha sido 
qualificada pelos médicos como incurável". 

E, para a eventualidade de ter omitido alguma coisa, terminei: 
"Creio que recebo a cura por completo, da cabeça aos pés". 

Na mesma hora, todos os sintomas de deficiência física desapareceram do meu corpo, e pude ficar em pé, ao lado da cama, curado! 
 
Confissão: "Tudo quanto peço, orando, creio que o recebo. Confesso aquilo que creio. Mantenho-me firme em minha confissão!" 

 



10 DE NOVEMBRO 

 

CRER PRIMEIRO 
 E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer; tudo é possível ao que crê. MARCOS 9.23 
 

Há uma sensível diferença entre o que você crê ao dizê-lo e o que 
você crê ao pedi-lo em oração. 

Examine de novo Marcos 11.23 e 24. Jesus não disse: "É só crer". Ele nos disse exatamente em que devemos crer. A fé através do dizer é crer 
que se fará conforme se diz (Mc 11.23). Quando você cre que se fará tal coisa, 
esse algo ainda não foi feito. Mas, continue crendo que aquilo que você 
disse - e certifique-se de que você o tenha dito mesmo - acontecerá. 
Sempre continuo dizendo em meio a circunstâncias contraditórias: "Isso será feito". O que sucederá então? O que disser lhe será feito. Mais cedo ou 
mais tarde, você o terá! 

A fé pela oração é: Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e 
tê-lo-eis (Mc 11.24). Você recebe o que pede quando ora, não depois disso. 
Não na semana seguinte, mas quando ora. Nesse mesmo momento, creia 
que você recebeu aquilo que pediu. Comece a dizer: "Creio que recebo". E 
o que acontecerá? Você o terá. 

Sim, o momento de ter - de receber - virá, mas o receber não vem 
em primeiro lugar. E preciso, antes, crer, vindo depois o receber. 
 
Confissão: "Sou um dos que crêem. Quando oro, creio que recebo. Quando digo algo, creio; assim ser-me-á feito". 

 



11 DE NOVEMBRO 

 

FÉ PARA AS FINANÇAS 
 Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. HEBREUS 10.23 
 

Quando passei por necessidades, sempre me firmei em Marcos 11.23 
e falei (ou confessei) aquilo que buscava pela fé em Deus. Tão-somente 
falava, sem pedir, por meio da oração. 

Entretanto, quando outra pessoa está envolvida, aquilo em que ela 
crê pode afetar as suas orações; especialmente se não concorda com você. 

Há muitos anos que não oro mais pedindo a Deus dinheiro. 
Entretanto, nunca deixei de tê-lo. Simplesmente, sempre dizia: "O 
dinheiro virá", e ele vinha mesmo. Quando preciso de certa soma, minha 
confissão é objetiva: especifico a quantidade da qual necessito. 

Certa vez, precisava de 1.500 dólares até o dia primeiro do mês. Por 
isso, falei. E continuava falando. Em minhas orações, não colocava isso 
diante de Deus; apenas dizia: "Até o dia primeiro do mês, terei 1.500 
dólares". 

Quando chegou o dia primeiro do mês, estava com 1.580 dólares. 
Louvado seja o Senhor! 
 
Confissão: "Guardo firme a confissão da fé, sem vacilar. Porque quem fez a promessa é fiel; recebo o que falo". 

 



12 DE NOVEMBRO 

 

EM TODAS AS DIMENSÕES 
 Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 JOÃO 2 
 

Há muitos anos, o Senhor me ensinou a. respeito da fé no que tange aos assuntos financeiros. Naquele tempo, eu ainda estava no ministério do 
campo, e tinha orado e jejuado durante vários dias, buscando a solução para 
meus problemas financeiros. O Senhor falou comigo, dizendo: "O seu erro 
é não praticar aquilo que prega. Você prega a fé, mas não a pratica". 

Protestei: "Mas, Senhor, eu a pratico!" 
"Sim, você pratica a fé quando o assunto é cura, e isso é louvável", 

disse Ele. "Você tem voltado a sua fé para a salvação, para o batismo no 
Espírito Santo e para a cura. Mas, a fé é a mesma em todas as dimensões. 
Se você precisasse de cura, iria reivindicá-la pela fé e proclamaria 
publicamente que foi curado. Você deve fazer a mesma coisa na vida 
financeira. Vou dizer-lhe o que você deve fazer: primeiro, nunca mencione 
dinheiro em suas orações, não da maneira como você tem feito. Aquilo de que você necessita está na Terra. Não vou fazer chover dinheiro. Seria 
dinheiro falso, e não sou falsificador. Aquilo de que você necessita está aí embaixo. Eu criei a Terra e tudo quanto nela há. E não a criei para o diabo 
e os seguidores dele. Reivindique tudo quanto você precisa. Diga apenas a 
Satanás que tire as mãos de seu dinheiro. Faça isso porque, algumas vezes, 
é Satanás quem não deixa o dinheiro chegar às suas mãos não sou Eu". 
 
Confissão: "Jesus me redimiu das mãos do inimigo. Em Nome de Jesus tenho autoridade para reivindicar o que Deus providenciou para mim". 

 



13 DE NOVEMBRO 

 

SEUS DESEJOS 
 Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o receber eis e tê-lo-eis. MARCOS 11.24 

 
Tudo o que pedirdes... 
Não, não se trata de tudo quanto o avô, a avó, o marido ou a esposa 

deseja. 
Você pode receber aquilo que pede em oração. Se, porém, aquilo 

que você almeja não é aquilo que outra pessoa deseja, você não conseguirá fazer prevalecer seus desejos sobre ela. Por quê? Porque quando outra 
pessoa está envolvida, a vontade dela entra em jogo na situação. 

A fé que você tem sempre funcionará em seu favor. Nem sempre 
sua fé poderá ajudar alguém a alcançar o que deseja. 
 
Confissão: "Minha fé sempre opera em meu favor. Pela sabedoria divina, saberei quando poderei usar a minha fé em favor dos outros". 

 



14 DE NOVEMBRO 

 

CONCORDÂNCIA 
 Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. MATEUS 18.19 
 Você não conseguirá obter a cura para alguém que acredita que vai 
morrer! Nesse tipo de situação, não há acordo. Ao orar por uma pessoa, é 
necessário levá-la a concordar com você. 

Geralmente, quando alguém vem a mim com um pedido de oração, 
se posso concordar com o pedido, falo: "Vamos ficar de mãos dadas agora 
e concordar. Escute enquanto oro e concorde com a minha oração. Porque 
se nós dois orarmos ao mesmo tempo e não estivermos atentos um ao que 
o outro pede, é possível que oremos em direções opostas". 

Certa vez, uma senhora veio pedir-me oração no tocante a uma 
necessidade financeira. Orei: "Pai, concordamos a respeito dos cem 
dólares que essa família precisa até o dia primeiro do mês que vem. 
Concordamos que, até essa data, receberão a quantia. Tu disseste que, se 
dois ou três concordassem a respeito de algum pedido, isso lhes seria 
concedido. Concordamos que foi concedido, e damos graças a Ti por isso, 
em Nome de Jesus. Amém". 

Olhei para aquela senhora e perguntei: "Foi concedido?" 
Ela começou a chorar e disse: "Espero que sim!" 
Não foi, não houve acordo. 

 
Confissão: "Havendo dois dentre nós concordando com aquilo que foi pedido, em consonância com a Palavra de Deus, a oração será atendida por nosso Pai que está nos céus!" 

 



15 DE NOVEMBRO 

 

NENÊS ESPIRITUAIS 
 Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo. 1 PEDRO 2.2 
 

Em quais circunstâncias você pode ajudar o próximo? 
Enquanto as pessoas ainda forem nenês espirituais, poderemos 

carregá-las no colo [espiritualmente falando]. Não é difícil conseguir a 
cura para um cristão recém-convertido. Mas Deus exige um pouco mais 
daqueles que tiveram tempo e oportunidade de aprender a respeito das 
questões espirituais. 

Quando eu e minha esposa nos casamos, em novembro de 1938, ela 
era metodista e nada sabia a respeito da cura divina. Em dezembro, um 
vento frio, oriundo do norte do Canadá, atingiu o Texas, deixando minha 
esposa com a garganta inflamada. Ela falou: "Vou mandar aplicar um 
medicamento na minha garganta. Vou sofrer com dor de garganta durante 
o inverno inteiro. Fico assim todos os anos". 

Foi uma boa oportunidade para ensinar-lhe a respeito da cura 
divina. Relembrando Marcos 11.23, falei: "Não, não faremos aplicações na 
sua garganta. Essa inflamação crônica da garganta irá embora e nunca mais voltará". 

Foi embora mesmo. E foram-se passando todos esses anos, porém a 
sua garganta não inflamou mais. Hoje, entretanto, eu não poderia fazer 
aquilo em favor dela, porque ela já desenvolveu sua própria fé, e Deus 
espera que ela a use. 
 
Confissão: "Desejo a Palavra afim de crescer por meio dela. Minha fé crescerá, e eu poderei ajudar o meu próximo". 

 



16 DE NOVEMBRO 

 

FÉ EM FAVOR DE OUTROS 
 Porque, quanto ao SENHOR, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele [...] 2 CRÔNICAS 16.9 
 

Fui chamado para atender um telefonema de emergência. 
Minha irmã, Oleta, estava na linha, chorando descontroladamente. 
Contou-me que a filha dela teve um nenê, mas que nasceu morto. 
Depois, o médico disse que o nenê ainda estava com vida, mas que 
não sobreviveria e não seria uma criança normal mesmo que 
sobrevivesse, por causa da insuficiência de oxigênio no seu cérebro. 
O médico disse à família: "O rosto do nenê está deformado. Seria 
melhor que vocês não o vissem. Enterraremos o bebê, tão logo ele 
morra". 

Oleta exclamou: "Benny (o pai do nenê) quer que você ore". 
Eu sabia que meus familiares não passavam de criancinhas, 

quando se tratava de questões espirituais, e pensei em Marcos 
11.23. "Oleta, onde está Benny?" Perguntei. 

"Aqui do lado de fora da cabine telefônica", respondeu ela. 
"Escute, então: no momento em que você desligar o telefone, 

volte-se para Benny e diga: Benny, o tio Ken disse que o nenê 
viverá; ele vai sarar". 

"Você acha que sim?" 
"Não, não acho que sim; eu sei disso. Tenho a promessa de 

Jesus nesse sentido". 
Não se passaram dez minutos, e uma enfermeira saiu cor-

rendo até eles, dizendo: "Você podem ir ver o nenê! Ele está 
passando bem. Enquanto olhávamos para ele, seu rosto tomou 
forma como se fosse um balão soprado por alguém!" 

Nos momentos difíceis, não se afaste de Deus; creia nEle! 
 
Confissão: "Creio em Deus. Creio que Ele deseja manifestar-Se em meu favor". 

 



17 DE NOVEMBRO 

 

A PALAVRA ENVIADA 
 Enviou a sua palavra, e os sarou [...] SALMOS 107.20 
 

Certa vez, um tio meu que ainda não aceitou a Jesus telefonou para 
a minha mãe. Ele queria que ela me procurasse para eu orar em favor da 
filha dele, que estava morrendo. Pedi à minha mãe que dissesse ao meu 
tio que minha prima não morreria. 

"Oh, filho, você recebeu um recado do Senhor?", mamãe me 
perguntou. Ela sabia que o Senhor costuma revelar-me coisas. 

"Sim, recebi um recado do Senhor. Ela viverá e não morrerá", garanti. 
"Louvado seja o Senhor! Isso é maravilhoso!" 
"Sim, recebi um recado do Senhor em Marcos 11.23". 
"Oh", disse ela, um tanto decepcionada. 
As pessoas dão mais ênfase a algum tipo de manifestação do que 

dão à Palavra. Não faça assim. Coloque a Palavra em primeiro lugar. 
Quando falei de novo à minha mãe aquilo que eu mandara dizer ao 

meu tio, ela perguntou: "Você imagina que isso surtirá efeito, filho?" 
"Certamente! A tabuada funciona? Ninguém chega a dizer que não 

sabe se tem fé suficiente para fazer uso da tabuada. Se você põe em prática 
Marcos 11.23, o que pede acontecerá. É Deus quem faz a obra. E 
justamente nesse ponto que alguns crentes deixam de receber o que 
pedem, pensando que são eles que realizam a obra. Não! Deus realiza 
tudo. Quanto a nós, é só fazermos aquilo que a Palavra nos manda". 
 
Confissão: "A Palavra de Deus funciona. Ponho-A em prática, e Ela funciona para mim". 

 



18 DE NOVEMBRO 

 

CRESCENDO 
 Para que não sejamos mais meninos [...] EFÉSIOS 4.14 
 

Fiquei sabendo, posteriormente, que poucos minutos depois de a 
minha mãe ter dado o meu recado ao meu tio, minha prima, de repente, 
abriu os olhos e ficou totalmente recuperada! Estava na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), com três médicos ao redor da cama. O cirurgião-
chefe falara que não havia possibilidade de ela sair com vida. 

Eu sabia o tempo todo que ela sararia, porque Marcos 11.23 declara 
assim. Com o passar dos anos, consegui fazer a Palavra funcionar uma 
vez com cada um dos meus parentes, trazendo a eles uma intervenção 
sobrenatural. Mas nunca consegui repetir a ação. Aquela primeira intervenção deu-lhes a comprovação sólida de que a Palavra funciona. 
Quando, porém, algum deles voltava-se para mim em outra ocasião, já 
não me era possível carregá-lo nas costas [espiritualmente falando]. Deus 
esperava que eles fizessem a parte deles da próxima vez, ou que, pelo 
menos, concordassem comigo. 

Nem sempre podemos fazer a Palavra funcionar em favor dos 
outros. Não é correto carregar as pessoas nas costas durante toda a vida, 
assim como não é correto os pais carregarem seus filhos depois de 
crescidos. Chega o dia em que precisam movimentar-se por conta própria; 
chega o momento em que Deus diz: "Coloque aquele nenê grandalhão no 
chão e deixe-o andar!" 

 

Confissão: "Estou crescendo espiritualmente; estou crescendo na fé". 
 



19 DE NOVEMBRO 

 

AÇÕES DE GRAÇAS 
 Louvem ao SENHOR pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens! E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo! SALMOS 107.21,22 

 
Nos Estados Unidos, nossos antepassados dedicaram um dia - o Dia 

de Ações de Graças - para render graças a Deus pelas Suas bênçãos sobre 
eles naquele novo mundo. O Altíssimo os abençoara espiritual e 
materialmente. 

Nós também devemos dar graças a Deus pelas bênçãos espirituais e 
materiais que Ele tem-nos dado. Devemos louvá-Lo pela Sua amorosa 
proteção e pelo Seu cuidado. 

Em se tratando de ações de graças, examinaremos a Palavra de Deus 
para ver o que Ele tem a nos dizer a respeito. Consultaremos o Novo 
Testamento, porque vivemos debaixo da Nova Aliança, para ver quais são 
as coisas pelas quais devemos render graças a Deus. 
 
Confissão: "Louvo ao Senhor pela Sua bondade. Ofereço o sacrifício de ações de graças e proclamo com júbilo as Suas obras. Dou graças a Ele pelas bênçãos espirituais e materiais da vida. Dou graças a Deus pela Sua proteção e Seu cuidado". 

 



30 DE NOVEMBRO 

 

ANTES DE TUDO 
 Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. 1 TIMÓTEO 2.1,2 
 Quando seguimos as instruções da Palavra de Deus e damos 
primazia às coisas mais importantes, obtemos resultados. Assim acontece, 
especialmente no tocante às Escrituras. Seguindo as instruções e 
colocando, antes de tudo, as coisas mais importantes, podemos confiar 
que receberemos, da parte de Deus, aquilo que Ele tem providenciado 
para nós. 

Antes de tudo quer dizer antes de qualquer coisa. 
Note também que, juntamente com as súplicas, orações e 

intercessões, a Palavra menciona ações de graças. 
Para que compreendêssemos exatamente aquilo que Paulo tinha em 

mente, ele nos disse o que significa a expressão todos os homens. Reis 
inclui presidentes, governantes e os outros líderes das nações. Todos os 
que estão em eminência inclui, nos dias atuais, os deputados estaduais, os 
vereadores, dentre outros. 

Se nós, como cristãos, queremos agradar a Deus, quem colocaremos 
em primeiro lugar em nossa lista de orações e ações de graças? Nós 
mesmos? Nossos filhos? Nossos netos? Nossa igreja? Não! Se quisermos 
agradar a Deus, teremos de fazer exatamente conforme o Pai nos mandou. 
Teremos de orar e render graças a Deus, antes de tudo, por todos aqueles 
que se acham investidos de autoridade. 
 
Confissão: "Obrigado, Senhor, pelo nosso Presidente da República. Obrigado por todas as autoridades". 

 



21 DE NOVEMBRO 

 

DANDO GRAÇAS 
 Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. 1 TIMÓTEO 2.1,2 
 A Palavra de Deus faz nítidas declarações a respeito desse assunto. 
Creio que muitos cristãos já praticaram, até certo ponto, esses versículos, 
mas creio que, em termos, temos negligenciado as ações de graças. 

Deus quer que rendamos ações de graças a Ele. E temos muitos 
motivos para dar graças a Deus! 

Há, porém, muitos cristãos que sempre se queixam e comentam o 
que há de errado em nossa nação. A Bíblia nos exorta a, como cristãos, 
agirmos diferente. 

Pelo contrário, somos chamados a fazer súplicas, orações, 
intercessões e a render graças por nossos líderes. Se oramos por eles e, ao 
mesmo tempo, criticamos sua administração, nossas súplicas não são 
atendidas. 

 

Confissão: "Dou graças, em conformidade com a Palavra de Deus, pelos líderes do meu país. Dou graças por essa pátria grandiosa". 
 



22 DE NOVEMBRO 

 

PROPÓSITO 
 Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 TIMÓTEO 2.2-4 
 

Deus, em Sua Palavra, não nos manda obedecer a uma determinada 
ordenança simplesmente para "encher as páginas da Bíblia". Ele tem em 
mente um propósito. Devemos orar por aqueles que se acham investidos 
de autoridade para que nós, que somos cristãos, tenhamos uma vida tranqüila e pacífica. Deus tem solicitude conosco, e Ele operará em nosso 
favor, mesmo quando os homens que detêm a autoridade não são cristãos. 

O propósito supremo de Deus é que possamos divulgar livremente 
o Evangelho. Se não vivermos debaixo de um governo estável, a 
propagação do Evangelho ficará estorvada. O caos político, a guerra, as 
restrições contra a livre circulação entre países e outras limitações são obstáculos para a propagação do Evangelho. Jesus disse: E este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim (Mt 24.14). 

O diabo fará tudo para impedir o cumprimento dessa profecia. Por 
isso, somos exortados a interceder, suplicar e render graças pelos líderes 
da nossa nação. 
 
Confissão: "Pai, graças Te dou pelos nossos líderes. Graças Te dou porque escutas e atendes as orações e porque Tu estás operando em nosso favor". 

 



23 DE NOVEMBRO 

 

OBRIGADO, PAI 
 Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o Reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. COLOSSENSES 1.12-14 
 

Em conformidade com a Nova Aliança, devemos dar graças ao Pai, porque Ele nos fez idôneos para participar. De quê? Da herança dos santos na luz. 
A Bíblia Amplificada traduz assim o versículo 13: [O Pai] nos 

libertou do domínio das trevas, e nos trouxe para Si mesmo [...]. 
O próprio Deus nos libertou do controle de Satanás! O reino de 

Satanás é o reino das trevas. O Reino de Deus é o Reino da luz. O Pai nos 
fez participantes da herança dos santos, na luz. Ele nos libertou do 
controle e do domínio das trevas. Satanás não tem controle sobre nós. Ele 
não nos poderá dominar. 

E a Bíblia nos manda dar graças a Deus por isso! 
 
Confissão: "Obrigado, Pai, porque me tornaste idôneo para ser participante da herança dos santos, na luz. Obrigado porque me livraste do império das trevas. Obrigado por ter-me transferido para o Reino do Teu Filho amado, para o Reino da luz". 

 



24 DE NOVEMBRO 

 

MUDANDO DE SENHORES 
 Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. ROMANOS 6.14 

 
Em uma outra tradução, esse texto aparece assim: Porque o pecado não será senhor de vós. 
O pecado e Satanás são termos próximos, logo podemos expressar 

assim esse versículo: "Porque Satanás não terá domínio sobre vós" ou 
"Satanás não será senhor de vós". 

A razão por que Satanás não poderá ser seu senhor se encontra em 
Colossenses 1.13. O Pai libertou você do controle e do domínio satânico. 

No momento em que você nasceu de novo e se tornou nova criatura, 
Cristo Jesus passou a ser o seu Senhor. De agora em diante, é Ele quem 
domina você; Satanás já não é seu senhor. Ele não tem mais razão para mandar em você. Quando você nasceu de novo, o domínio de Satanás 
sobre a sua vida terminou. Você entrou em uma nova fase: a do domínio 
de Jesus sobre o seu viver! 

Tudo quanto é de Satanás (a enfermidade, a doença, os maus hábitos 
etc) já não poderá ter domínio sobre você! 
 
Confissão: "Jesus é o meu Senhor. Obrigado, Pai, por ter-me libertado do domínio de Satanás. Obrigado porque Satanás já não pode ser meu senhor. Obrigado porque a enfermidade, a doença e os maus hábitos já não poderão ser meus senhores. Obrigado porque Satanás não tem domínio sobre mim!" 

 



25 DE NOVEMBRO 

 

UM PLANO GRANDIOSO 
 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. GÁLATAS 3.13 
 Segundo Colossenses 1.12-14, parte da herança pela qual devemos 
estar dando graças a Deus é a redenção pelo seu sangue. 

De que somos redimidos? Da maldição da lei. E o que é a maldição 
da lei? A única maneira de descobrir é examinando a lei e verificando 
como ela define maldição. 

O termo a lei, descrito no Novo Testamento, refere-se aos cinco 
primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Ao lermos este último, 
descobrimos que a maldição ou castigo pela violação da Lei de Deus é 
tríplice: 

1. A morte espiritual (Gn 2.17). 
2. A pobreza (Dt 28.15-68). 
3. A enfermidade (Dt 28.15-68). 
Gálatas 3.13 nos diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, e 

Colossenses 1.12-14 nos manda dar graças a Deus por isso! Devemos dar 
graças ao Pai por esse grande plano da redenção que Ele elaborou, e 
porque Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para consumá-lo! 
 
Confissão: "Obrigado, Pai, pelo Teu plano grandioso de redenção que elaboraste e por teres enviado o Senhor Jesus Cristo para consumá-lo! Obrigado porque estou redimido da morte! Obrigado porque estou redimido da pobreza! Obrigado porque estou redimido da enfermidade! Obrigado, Pai!" 

 



26 DE NOVEMBRO 

 

CHEIOS DO ESPÍRITO 
 E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. EFÉSIOS 5.18-20 
 

"Não consigo dar graças a Deus tanto quanto eu deveria", algumas 
pessoas têm dito. 

Você conseguiria, se obedecesse a esta admoestação de Paulo em Efésios: Enchei-vos do Espírito (Ef 5.18). E, imediatamente depois de ter 
dado tal ordenança, Paulo mencionou algumas maneiras de nos mantermos na plenitude do Espírito: Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração (Ef 5.19). Um coração transbordante será o seu testemunho! Seu 
cálice ficará cheio e transbordará (Si 23.5). Você terá um cântico em seu 
coração! 

Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo (Ef 5.20). A plenitude do Espírito em sua vida lhe 
proporcionará um coração cheio de gratidão. Você dará graças a Deus por 
todas as Suas bênçãos. Você dará graças mesmo em meio a provações. 
Não é que você dará graças pelo que o diabo tem feito, mas pela Palavra, 
pela oportunidade de ver Deus agindo em seu favor e por saber que todas 
as coisas contribuem para o seu bem (Ef 5.28). 
 
Confissão: "Vivo na plenitude do Espírito Santo. A minha fala e o meu canto são instrumentos dEle. Dou graças ao Pai por isso". 

 



27 DE NOVEMBRO 

 

DANDO GRAÇAS CORRETAMENTE 
 A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais; cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. COLOSSENSES 3.16,17 
 

Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 TESSALONICENSES 5.18 
 
Note como o texto bíblico de ontem e o de hoje se assemelham 

bastante. 
Um cântico no coração e as ações de graças caminham de mãos 

dadas. 
Se você tiver a plenitude do Espírito Santo, experimentará esse 

louvor e essa gratidão. 
De outra forma você não terá a plenitude do Espírito Santo. Encha-se do Espírito! (Jo 7.37-39; 14.16,17; At 1.4,5; 2.4; 8.14-17; 10.44-46; 19.1-3,6). 

Em seguida, você terá um espírito de louvor e ações de graças. 
 
Confissão: "Deixo a Palavra de Cristo habitarem mim ricamente. Tiro proveito da instrução e do ensino através de salmos, hinos e cânticos espirituais. Canto ao Senhor com gratidão no coração. Aquilo que faço, seja em palavra, seja em ação, faço em Nome do Senhor Jesus. Dou por Ele graças a Deus Pai". 

 



28 DE NOVEMBRO 

 

ORANDO EM ESPÍRITO 
 Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus; porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Porque, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento; cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Doutra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o Amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. 1 CORÍNTIOS 14.2,14-17 

 
O Eterno nos deu um meio divino e sobrenatural de comunicação com Ele. Deus é Espírito (Jo 4.24). Quando falamos em línguas, nosso 

espírito está em contato direto com Deus. Estamos falando com Ele por 
meios divinos e sobrenaturais. Desse modo, podemos bendizer em 
espírito e dar graças. 

Quando Paulo se referiu aos indoutos, tinha em mente as pessoas 
que não têm conhecimento acerca das coisas espirituais. Se você me 
convidasse para um jantar e me dissesse: "Por favor, dê graças", e eu 
orasse em línguas, você não me compreenderia. Você não seria edificado. 
Por isso, Paulo disse que, em uma ocasião, seria melhor orar com palavras 
compreensíveis a todos (1 Co 14.19). 

Note, porém, que a Palavra de Deus declara que orar em línguas é 
um modo perfeito de dar graças! 

 
Confissão: "Bendirei a Deus com o Espírito. Darei graças de todo coração". 

 



29 DE NOVEMBRO 

 

O LOUVOR DA MEIA-NOITE 
 Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. ATOS 16.25 
 

Cantar, louvar e render graças a Deus são ações que devem estar 
associadas. 

Paulo e Silas foram açoitados, lançados no cárcere e tiveram seus 
pés amarrados no tronco. À meia-noite, porém, oravam e cantavam 
louvores a Deus em voz alta. Os demais presos os escutavam. 

A maioria das pessoas, em circunstâncias semelhantes, teria 
resmungado e se queixado. Se fosse semelhante a alguns cristãos de hoje, 
Silas teria dito: "Paulo, você ainda está aí?" E Paulo teria respondido: 
"Onde mais eu poderia estar?" 

Silas teria resmungado: "Minhas costas estão doendo demais. Não 
compreendo por que Deus nos meteu nessa encrenca. Ele sabe que temos 
procurado servir-Lhe da melhor forma possível!" 

Tal murmuração teria piorado ainda mais a situação em que Paulo e 
Silas se encontravam. Não foi Deus quem mandou que eles fossem 
jogados no cárcere; foi o diabo. Mesmo assim, temos, nessa ilustração, verdades que nos ajudam em momentos de meia-noite espiritual 
(provações, dificuldades etc). Quando vierem as tempestades da vida, ore, 
louve, cante e dê graças a Deus! 
 
Confissão: "Louvo e dou graças a Deus o tempo todo. Nunca tenho uma atitude de autocomiseração, mas de louvor e oração". 

 



30 DE NOVEMBRO 

 

ADORAÇÃO 
 E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. ATOS 13.2 
 

Essa é a oração da adoração: servir ao Senhor. 
Deus realmente Se importa conosco. Ele Se interessa por nós e quer 

satisfazer as nossas necessidades, porque Ele nos mandou dirigir-Lhe os 
nossos pedidos. Minha observação pessoal é que uma grande parte das 
nossas orações consiste em: "Dá-me, dá-me, dá-me". 

Precisamos separar mais tempo para a oração, para estarmos 
presentes nas reuniões que acontecem em nossas igrejas e para servir a 
Deus, estando prontos para ministrar. Quando nos dispomos a agir dessa 
forma, Deus pode manifestar-Se. Enquanto serviam ao Senhor e jejuavam, 
o Espírito Santo Se manifestou. 

Deus criou o homem para Seu próprio beneplácito, a fim de ter 
alguém com quem tivesse comunhão. Ele é o nosso Pai. Nós nascemos de 
Deus. Nenhum pai gosta tanto do convívio com seus filhos quanto Deus 
do convívio com Seus filhos e Suas filhas. 

Dedique tempo para servir ao Senhor. Ore e espere em Deus. Diga-Lhe o quanto você O ama. Louve-O. Dê-Lhe graças pela Sua bondade e 
misericórdia. 

 

Confissão: "Faça sua própria confissão. Ponha em prática o que aprendeu hoje, servindo ao Senhor". 
 



1 DE DEZEMBRO 

 

EL SHADDAI 
 Sendo, pois, Abrão da idade de noventa e nove anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-poderoso; anda em minha presença e sê perfeito. GÊNESIS 17.1 
 No hebraico, idioma original desse versículo do Antigo Testamento, está escrito: "Eu sou El Shaddai". 

Deus Se revelou a Israel por sete nomes, que revelavam a aliança que estabelecera, e uma dessas designações foi El Shaddai, que literalmente 
significa o Deus que é mais do que suficiente, ou o Todo-suficiente. 

Você será fortalecido em sua fé, se pensar em Deus como Aquele que é mais do que suficiente! 
Em todas os episódios narrados no Antigo Testamento, Deus Se revelou como El Shaddai - o Deus que é mais do que suficiente. 
Quando, por exemplo, Deus livrou os israelitas da escravidão no 

Egito, os soldados do Faraó foram ao encalço deles para prendê-los e levá-
los de volta à escravidão. De um lado dos israelitas havia o deserto; do 
outro lado, montanhas. Diante deles, havia o mar Vermelho. Tudo 
indicava que estavam encurralados, mas confiaram em Deus, no Deus que é mais do que suficiente, e Ele dividiu o mar! Os abismos coalharam-se no 
coração do mar (Ex 15.8)! As águas foram paralisadas! Estancaram-se em 
montão de cada lado, como se houvesse um muro impedindo o 
escoamento, e Israel atravessou, andando até ao outro lado. Nosso Deus é 
mais do que suficiente! 
 
Confissão: "Meu Pai é El Shaddai, o Deus que é mais do que suficiente. Ele é maior do que qualquer montanha ao meu lado. Ele é maior do que qualquer inimigo atrás de mim. Ele é maior do que qualquer obstáculo diante de mim. E meu próprio Pai. Ele é El Shaddai - o Deus que é mais do que suficiente!" 

 



2 DE DEZEMBRO 

 

MAIS DO QUE SUFICIENTE 
 E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles. JOSUÉ 10.1 
 Nesse texto, observamos El Shaddai com o povo israelita, na terra de 
Canaã (Canaã não tipifica o céu, porque no céu não haverá batalhas a 
serem travadas, nem cidade a serem tomadas, nem gigantes a serem 
vencidos - tais coisas pertencem a este mundo. Canal tipifica a promessa do batismo com o Espírito Santo e dos nossos direitos e privilégios em 
Cristo Jesus). 

Quando Israel se viu em dificuldades em Canaã, Josué, o líder, falou 
com o Senhor. E Deus parou o universo inteiro, porque um homem de 
Deus orou! Deus pode fazer isso; Ele é o Deus mais do que suficiente! 

Em todas as passagens do Antigo Testamento, vemos El Shaddai 
atuando nas vidas de homens e mulheres, profetas, sacerdotes e reis. Mas 
Ele não é apenas o Deus de ontem; é o Deus de agora! Ele não Se 
identificou como o Deus que era mais do que suficiente, nem como o Deus 
que será mais do que suficiente. Normalmente, nós nos referimos muito 
ao passado, dizendo: "Oh, era maravilhoso quando Deus fazia tais coisas", 
ou projetamos para o futuro: "Quando chegarmos ao céu, tudo será 
maravilhoso". No entanto, tudo pode ser diferentes aqui e agora, se você 
confiar nesse Deus, que é mais do que suficiente! 
 
Confissão: "Creio em Deus. Confio em Deus agora. Ele é mais do que suficiente hoje! Ele é mais do que suficiente para vencer qualquer situação que eu possa enfrentar. Ele é mais do que suficiente para mim". 

 



3 DE DEZEMBRO 

 

ELE LIBERTA 
 Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei [...] SALMO 91.14 
 

"Eu farei", esta é a afirmação mais forte que alguém pode fazer, Nos 
últimos versículos do Salmo 91, há sete coisas que o Deus, que é mais do 
que suficiente, afirma, que fará a favor daquele que se apegou a Ele com 
amor (graças a Deus, já me apeguei a Ele com amor, e você?). 

Note que Deus não disse: "Talvez, Eu o faça", nem: "Se não me 
faltarem as forças, Eu o farei"; "Se Meu poder não enfraquecer, Eu o farei". 
Deus é o Todo-Suficiente, Ele garantiu: "Eu vou fazer". 

Primeiro, Deus prometeu: "Eu o livrarei". O Deus mais do que 
suficiente é o Deus da libertação. Ele cumpriu Sua palavra com Abraão, 
libertou Israel, e, hoje, continua sendo o Libertador. 

Nosso Deus não é o opressor; é o Libertador! O texto em Atos 10.38 
nos esclarece quanto a esse fato. Satanás é o opressor da humanidade, mas 
Jesus é nosso Libertador! 
 
Confissão: "Apeguei-me a Deus com amor; por isso, Ele me libertou. Ele é o Deus da libertação. Ele é mais do que suficiente. Nunca Lhe faltarão as forças. O poder divino nunca se esgotará. Ele fará tudo quanto prometeu fazer. Ele é o Todo-suficiente; Ele fará!" 

 



4 DE DEZEMBRO 

 

ELE RESPONDE 
 Pois que tão encarecidamente me amou [...] Ele me invocará, e eu lhe responderei. SALMO 91.14,15 
 

Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. JEREMIAS 33.3 
 

E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. MATEUS 21.22 
 

Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. MARCOS 11.24 
 

E, naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome [...] pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. JOÃO 16.23,24 
 

Esses não são, de modo algum, todos os textos bíblicos sobre oração. 
Mas esses textos já são suficientes para inspirar nossos corações, enchê-los de ardor. Bastam para nos levar a orar. Por quê? Porque El Shaddai nos 
garantiu: "Responderei". O Deus Onipotente, Aquele que é mais do que 
suficiente prometeu que responderá àqueles que se apegam a Ele com 
amor! 
 
Confissão: "Apeguei-me com amor ao Deus Onipotente; logo, Ele me responde. Invoco-O, e Ele me responde. Peço, e Ele me dá. Busco, e Ele me faz achar. Bato, e Ele abre para mim. Tudo quanto peço em oração, creio que recebi, e Deus faz com que eu receba. Se peço em Nome de Jesus, o Deus Onipotente me dá. Minha alegria está completa!" 

 



5 DE DEZEMBRO 

 

ELE É A SAÍDA 
 Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Estarei com ele na angústia; livrá-lo-ei e o glorificarei. SALMO 91,14,15 
 

Deus não disse que você não teria aflições. Pelo contrário, Ele dá a 
entender que você terá aflições por ser crente! O mundo perseguirá você, 
comentará sobre sua vida e falará mal de você. O inimigo está armado 
contra você. O deus deste mundo (2 Co 4.4) faz pressões contra você a 
cada situação da sua vida. 

Algumas pessoas imaginam que Deus impõe as pressões sobre elas, 
mas isso não é verdade. Jesus contrastou Suas próprias obras e as do diabo desta forma: O ladrão vem somente para roubar, matar, e destruir; eu vim para 
que tenham vida e a tenham em abundância (Jo 10.10). Deus não é ladrão. 
Quem rouba, mata e destrói é o diabo, e não Deus. 

Deus diz na Sua Palavra: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o 
livra de todas (Sl 34.19). A palavra aflições neste versículo significa provas, 
provações. Estas são as aflições que você tem. Mas o Senhor prometeu que 
o livrará de quantas delas: metade? Não! De todas elas! O Senhor não parou aí, prometeu que estaria com você nas aflições. Ele próprio está 
presente para livrá-lo da aflição. E Ele é mais do que suficiente! 
 
Confissão: "Apeguei-me a Deus com amor; logo, não importa qual seja aprova ou aprovação, sei que El Shaddai está comigo para me livrar. Ele é mais do que suficiente!" 

 



6 DE DEZEMBRO 

 

ELE HONRA 
 Pois que tão encarecidamente me amou [...] livrá-lo-ei e o glorificarei. SALMO 91.14,15 
 

Eu preferiria ser honrado por Deus a receber todos os louvores que 
este mundo pode oferecer. 

Conta-se que, certo dia, quando Napoleão estava passando em 
revista as suas tropas, o cavalo dele começou a dar pinote. Um jovem 
soldado raso foi até o animal, pegou as rédeas do cavalo e o aquietou. 
Napoleão disse: "Obrigado, Capitão". 

Os demais oficiais evitavam esse jovem. Eles tinham chegado a ter 
essa patente com muito esforço, mas o jovem a recebera como favor. 
Napoleão notou esse fato e convocou para uma revista geral a gala do seu 
exército. Colocou aquele jovem montado em um cavalo ao seu lado, e 
cavalgaram juntos até o local da parada militar. Os demais oficiais 
começaram, então, a dizer: "Aquele jovem é um dos prediletos de 
Napoleão". E começaram a adulá-lo. 

Ainda que o mundo não o saiba, virá a hora em que os mundanos 
vão descobrir que somos prediletos do Rei dos reis e Senhor dos senhores. E desejarão ter-nos adulado. O próprio Jesus disse: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei 
com meu Pai no seu trono (Ap 3.21). O favor de Jesus ultrapassa tudo quanto 
o mundo pode oferecer. 
 
Confissão: "Porque me apeguei a Deus com amor, Ele me porá a salvo. Ele me honrará. Sou um favorito do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sou um favorito do Deus que é mais do que suficiente!" 

 



7 DE DEZEMBRO 

 

LONGEVIDADE 
 Porque a mim se apegou com amor [...] saciá-lo-ei com longevidade [...] SALMO 91.14,16 (ARA) 
 

Alguém me disse: "Irmão Hagin, conheci um pastor que era um 
maravilhoso homem de Deus e morreu com 42 anos de idade". 

Isso não significa que eu preciso morrer jovem. Não sei em que 
aquele pastor acreditava, mas sei em que eu acredito. Eu sei que o Deus mais do que suficiente disse: Saciá-lo-ei com longevidade (Si 91.16 ARA). 

Outra pessoa poderá dizer: "Isso significa simplesmente que 
viveremos para sempre no céu". Não, mesmo os pecadores viverão para 
sempre. Viverão em um lugar, e nós viveremos em outro. O texto bíblico 
se refere à benção de desfrutarmos da longevidade aqui na Terra. 

Uma leitura de Provérbios revela que a Palavra de Deus ensina que 
praticar o correto prolongará a nossa vida, mas fazer o mal encurtará a 
nossa vida. 

O texto de Efésios 6.1-3 instrui a criança a honrar seus pais para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. 
Pedro confirmou os Salmos, garantindo-nos que as promessas 

contidas neles nos pertencem. Leia 1 Pedro 3.10 e Salmo 34.12. 
A duração de vida que nos é prometida é de 70 ou 80 anos (Si 90.10). 

Mas nada de meio-termo. Não aceite nada menos do que isso. E creia em Deus para receber essa bênção plena! 
 
Confissão: "Porque me apeguei a Deus com amor, El Shaddai me saciará com longevidade. A não ser que o Senhor Jesus Cristo volte antes de eu morrer, viverei a plenitude dos meus anos, servindo a Deus. Viverei e trabalharei juntamente com Deus, cumprindo a Sua vontade na Terra". 

 



8 DE DEZEMBRO 

 

SALVAÇÃO 
 Pois que tão encarecidamente me amou [...] lhe mostrarei a minha salvação. SALMO 91.14,16 
 

Embora eu não possa concordar com todas as observações do Dr. C. 
I. Scofield, responsável pela Bíblia de Referências, a nota de rodapé que 
ele fez em Romanos 1.6, relativa à palavra salvação, é excelente. O Dr. 
Scofield, um estudioso de grego e de hebraico, escreveu: 

As palavras gregas e hebraicas que significam salvação 
subentendem as idéias de livramento, segurança, preservação, cura e perfeição. 

El Shaddai prometeu que nos daria livramento, segurança, 
preservação, cura e perfeição. Isso porque Ele prometeu que nos mostraria 
a Sua salvação! 
 
Confissão: "Porque me apeguei a Deus com amor, o Deus que é mais do que suficiente me mostrou a Sua salvação. Ele me tornou conhecido o Evangelho de Jesus Cristo, o qual é o poder de Deus para a salvação (Rm 1.16). Esse Evangelho é o poder de Deus para o meu livramento. É o poder de Deus para minha segurança. É o poder de Deus para a minha preservação. E o poder de Deus para a minha cura. É o poder de Deus para a minha perfeição. Ele é mais do que suficiente!" 

 



9 DE DEZEMBRO 

 

COROADO DE GLÓRIA 
 Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste; que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. SALMO 8.3-6 

 
Deus não criou o homem para a morte! A morte, o pecado, a 

enfermidade, o ódio, a vingança e todas as tragédias desse tipo refletem 
condições na Terra, as quais não faziam parte do plano original do 
Criador. Pelo contrário, o homem foi criado para a alegria, felicidade e paz! 

O homem foi feito para ter a comunhão eterna com Deus. Foi criado 
à própria imagem e semelhança de Deus (Gn 1.26,27). Foi criado para a 
glória de Deus (Ap 4.11). 

Deus deu ao homem uma posição imediatamente inferior à posição 
dEle na Sua criação, com domínio sobre o universo (Sl 8.3-6; Gn 1.26-28). 
Adão era senhor de si mesmo, da criação e de Satanás. Adão não era 
obrigado a sucumbir ao pecado; ele teve a escolha. 

 
Confissão: "Farei aquilo para que fui criado: terei comunhão com Deus. Vou glorificá-Lo. A Bíblia nos ensina que, sem fé, é impossível agradar a Deus (Hb 11.6 ARA). Portanto, terei fé. Não serei dominado pelo pecado, pela enfermidade, pelo medo, pela dúvida, ou por qualquer outra coisa do diabo. Opto por andar com Deus". 

 



10 DE DEZEMBRO 

 

CARECENDO DA GLÓRIA 
 Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. ROMANOS 3.23 
 

O homem fez o impensável! Adão, tendo recebido domínio sobre as 
obras da mão de Deus, foi inicialmente o deus deste mundo. Mas Adão 
conscientemente cometeu alta traição contra Deus ao conceder a Satanás 
o domínio que recebera de Deus. A traição de Adão foi cometida com 
tamanha base legal, que Deus não poderia rescindir o contrato estipulado 
com Adão, contrato cujos poderes Adão transferira para Satanás. Por isso, 
Satanás, e não Adão, ficou sendo o deus deste mundo (2 Co 4.4). E assim 
começou o reino destrutivo de Satanás. 

Assim, a morte espiritual, a separação de Deus, sobreveio ao 
homem. Quando Deus desceu ao entardecer para andar e falar com Adão, 
Deus chamou: "Adão, onde estás?" E Adão respondeu: "Escondi-me". 
Adão já estava separado de Deus! 

Outro aspecto da morte espiritual, a natureza de Satanás, também 
sobreveio ao homem. O diabo se tornou o pai espiritual do homem. Note que Jesus disse aos fariseus: Vós sois do diabo, que é vosso pai (Jo 8.44 ARA). 
O homem é espiritualmente um filho do diabo. Participa da natureza do 
seu pai. Por isso, o homem não pode ser salvo pela sua conduta. O homem 
não pode ficar na presença de Deus como está, tendo em si a natureza do 
diabo, seu pai. Para ser salvo, o homem necessita de alguém que pague a 
penalidade pelos seus pecados, além de lhe dar uma nova natureza. 
 
Confissão: "Obrigado, Pai, pela minha nova natureza. Obrigado, Pai, porque Tu tomaste providências para que eu fosse co-participante da natureza divina (2 Pedro 1.4 ARA)". 

 



11 DE DEZEMBRO 

 

UM PLANO GRANDIOSO 
 E porei inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. GÊNESIS 3.15 
 

O homem caiu. 
Mas Deus tinha um plano, um plano glorioso, a redenção! Deus 

pagou as dívidas das transgressões do homem e o redimiu do domínio de 
Satanás. Deus tinha um plano para devolver a vida ao homem. O plano de 
Deus permitiu que a natureza do homem fosse transformada a ponto de 
voltar à harmonia com a natureza de Deus. 

Deus não pôde encobrir as transgressões do homem. A justiça exigia 
que fosse paga a penalidade pelo crime do homem. No entanto, o próprio 
homem nunca teve a capacidade de pagá-la. Logo, uma vez que o homem 
não poderia salvar a si mesmo, foi necessário que Deus provesse um 
Redentor. 

Tão logo o homem sucumbiu ao domínio de seu inimigo, Satanás, 
Deus começou a declarar o Seu plano a respeito dAquele que havia de vir. 
O Redentor, descendente da mulher (porque fora profetizado que uma 
mulher daria à luz um filho, sem participação natural), romperia o domínio de Satanás sobre o homem! Esse Redentor libertaria o homem e 
"feriria a cabeça da serpente"! 

Nas línguas orientais, "ferir a cabeça" significa quebrar o domínio de 
um governante. Quando Deus proferiu aquelas palavras contra Satanás, 
em Gênesis 3.15, Satanás acabara de usurpar o domínio destinado ao 
homem. Deus, porém, proclamou que esse Descendente maravilhoso de 
uma mulher viria para quebrar o domínio de Satanás. 
 
Confissão: "Obrigado, Pai, pelo Teu grande plano de redenção, e porque enviaste o Senhor Jesus Cristo para realizá-lo com sucesso". 

 



12 DE DEZEMBRO 

 

EMANUEL 
 Então, ele disse: Ouvi, agora, ó casa de Davi! Pouco vos é afadigardes os homens, senão que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá, e dará a luz um filho, e será o seu nome Emanuel. ISAÍAS 7.13,14 
 

Deus falou através de Seus profetas e prometeu que viria um 
Redentor para quebrar o domínio de Satanás e restaurar ao homem o 
domínio que este perdera. 

Por exemplo, o profeta Isaías olhou para o futuro distante e indicou que uma filha de Davi daria à luz aquele Redentor prometido 750 anos 
mais tarde. 

O mesmo Senhor vos dará um sinal, profetizou Isaías. Anunciou que Deus faria um milagre, uma maravilha, algo fora do comum, 
O que seria? 
Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma virgem teria um 

filho de modo sobrenatural. Será o seu nome [do filho] Emanuel, que significa Deus conosco, ou encarnação. Assim, Deus sugeriu uma união 
entre a divindade e a humanidade. 
 
Confissão: "O próprio Deus deu um sinal, operou uma maravilha. Uma virgem realmente concebeu e deu ã luz um Filho. Seu Nome foi Emanuel -Deus conosco. Ele veio redimir-nos. Obrigado, Pai, por Teu grande plano da redenção, e porque enviaste o Senhor Jesus Cristo para realizá-lo''. 

 



13 DE DEZEMBRO 

 

O DESCENDENTE 
 Senhor criou uma coisa nova na terra: uma mulher cercará um varão. JEREMIAS 31.22 

 
Adão foi criado. O restante da humanidade foi gerado pelos 

processos naturais. Se Jesus tivesse nascido da geração natural, Ele teria 
sido um espírito caído. 

Paulo, em sua Carta aos Romanos 5.12, adverte-nos: Pelo que, como 
por um homem [Adão] entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. 

O homem está sujeito à morte; ao diabo. Logo, a descendência do 
homem consiste em outros homens caídos. 

Por isso, o Redentor não poderia estar submetido à morte. O 
Descendente Prometido necessitaria ser alguém sobre quem o diabo não 
teria direitos nem autoridade legais. Necessitaria vir à luz por um ato 
especial do poder divino. Teria de ser concebido pelo Espírito Santo! 

As palavras ditas por Deus, através do profeta Isaías [eis que uma 
virgem conceberá, e dará à luz um filho], devem ser traduzidas 
literalmente: "Uma virgem desenvolverá em seu ventre um filho varão". O 
ventre da virgem era simplesmente o receptáculo do Descendente Santo 
até que Ele viesse à luz. 
 
Confissão: "Obrigado, Pai, por Teu grande plano da redenção. Estou tão contente, porque criaste uma coisa nova na Terra. Estou tão feliz, porque enviaste o Descendente Divino pra nos redimir". 

 



14 DE DEZEMBRO 

 

DESDE A ETERNIDADE 
 E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. MIQUÉIAS 5.2 
 Essa notável profecia sobre Aquele que nasceria na família de Judá 
para ser Rei de Israel revela que as origens dEle são desde os tempos 
antigos, desde a eternidade. Ele tem percorrido a eternidade e deixado 
Suas pegadas em todas as eras! 

É freqüente as pessoas simplesmente olharem o lado natural do 
nascimento de Jesus e falarem sobre o nascimento dEle, como nenezinho, 
quando, na realidade, Ele preexistia com o Pai desde o princípio! 

A Pessoa que conhecemos como Jesus Cristo é uma das três Pessoas da Deidade. Como Deus, Ele não teve princípio. 
 
Confissão: "As origens de Cristo, meu Senhor, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Como Deus, Ele não teve princípio. Mesmo assim, Ele saiu de junto do Pai e veio até este mundo para me redimir do domínio de Satanás. Posso confiar minha vida a esse Ser eterno". 

 



15 DE DEZEMBRO 

 

PARA MEDITAR 
 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o principado está sobre os seus ombros; e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. ISAÍAS 9.6 
 Os nomes e títulos divinos atribuídos a Jesus comprovam que Ele é, 
pela Sua natureza, divino e uma pessoa da Deidade: 

1. Emanuel (Is 7.14; Mt 1.23); 2. Deus (Jo 1.1); 3. Senhor (Lc 19.34); 4. 
Senhor de Todos (At 10.36); 5. Senhor da Glória (1 Co 2.8); 6. Maravilhoso, 
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz (Is 9.6); 7. O Cristo 
do Senhor (Lc 2.26); 8. Filho de Deus (Rm 1.4); 9. Seu Filho (Jo 3.16,17); 10. 
Meu Filho amado (Mt 3.17); 11. O Filho Unigênito (Jo 1.18); 12. O Alfa e o 
Omega, o Primeiro e o Último, O Princípio e o Fim (Ap 22.13 ARA); 13. O 
Senhor (At 9.17); 14. Filho do Altíssimo (Lc 1.32); 15. Pão de Deus (Jo 6.33); 16. 
O Santo de Deus (Mc 1.24); 17. Teu Santo Servo Jesus (At 4.30); 18. Rei dos 
Reis e Senhor dos senhores (Ap 19.16); 19. Senhor e Salvador (2 Pe 3.2); 20. O 
Verbo de Deus; A Palavra de Deus (Ap 19.13 ARA; Ap 19.13 ARC). 
 
Confissão: "Jesus é meu Senhor. Meu Senhor também é designado Emanuel; Deus; Senhor de todos; Senhor da glória; Maravilhoso; Conselheiro; Deus forte; Pai da eternidade; Príncipe da paz; O Cristo do Senhor; Filho de Deus; Seu Filho; Filho unigênito; Alfa e Ômega; Primeiro e último; Princípio e fim; O Senhor; Filho do Altíssimo; Pão de Deus; O Santo de Deus; Teu santo servo Jesus; Rei dos reis e Senhor dos senhores; Senhor e Salvador; Verbo de Deus. Meu Senhor é tudo isso! E é por isso que Satanás não me consegue dominar!" 

 



16 DE DEZEMBRO 

 

MEDITAÇÃO ADICIONAL 
 Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. COLOSSENSES 1.19 
 

A Palavra de Deus ensina claramente que nosso Redentor é divino. 
Estas são algumas características divinas atribuídas a Jesus: 
1. Criador (Cl 1.16); 2. Mediador (1 Tm 2.5); 3. Cabeça da Igreja (Cl 1.16-

24); 4. Senhor e Salvador (2 Pe 3.2); 5. Juiz (2 Tm 4.1); 6. Preservador (Hb 1.1-
3); 7. Doador da vida (Jo 10.28); 8. Senhor e Cristo (At 2.36); 9. Ressurreição e 
Vida (Jo 11.25). 

O caráter divino é atribuído a Cristo. Os homens comuns são 
pecadores por natureza, mas Cristo Jesus não é um homem comum. Ele é: 

1. Santo de nascença (Lc 1.35); 2. O Justo (Is 53.11a; Jo 5.30); 3. Fiel (Is 
49.7); 4. Verdade (Is 11.5b; Jo 14.6); 5. Sem dolo (1 Pe 2.22 ARA); Sem pecado 
(2 Co 5.21); 6. Imaculado e Incontaminado (1 Pe 1.19; Hb 7.26); 7. Inocente (Mt 
27.4); 8. Obediente a Deus (Hb 5.8-10); Obediente aos pais terrestres (Lc 2.51); 9. 
Zeloso (Jo 2.17); 10. Manso (Mt 11.29); 11. Humilde (Fp 2.5-11); Humilde de 
coração (Mt 11.29); 12. Misericordioso (Hb 2.17); Compassivo (Mt 15.32); 13. 
Paciente (Is 53.7; 2Ts 3.5); 14. Longânimo (1 Tm 1.16); 15. Benevolente (At 10.38); 16. Amoroso (Jo 15.13); 17. Abnegado (2 Co 8.9); 18. Resignado (Lc 
22.42); 19. Perdoador (Lc 23.34). 
 
Confissão: "Jesus Cristo é digno. Graças a Deus por Ele, que é Digno e Divino. Graças a Deus, porque Aquele que é o Criador veio da glória para a Terra, a fim de ser o Mediador, o Cabeça da Igreja, o Salvador, o Juiz, o Preservador, o Doador da vida, o Senhor e Salvador. Graças a Deus, porque Aquele que é digno é o meu Senhor". 

 



17 DE DEZEMBRO 

 

HUMILDADE 
 

Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. FILIPENSES 2.6-8 
 
Cristo sempre existiu em forma de Deus. Mas Ele Se esvaziou e 

assumiu a forma de servo, tornando-Se semelhança de homens. 
Subentende-se aqui a total distinção entre Deus e o homem natural: 

o milagre. Primeiro, Cristo deixa a Sua glória no céu, depois, é colocado 
por Deus no ventre de uma virgem, para encarnar, em uma concepção 
sem igual. 

 
Pelo que, entrando no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. HEBREUS 10.5 

 
Deus preparou um corpo; um corpo especial para o Filho de Deus. 

Ao encarnar, Cristo Se tornou homem! 
 

Confissão: "Obrigado, Jesus, porque Te esvaziaste e Te tornaste semelhança de homens. Era nossa única esperança. Obrigado por ter-Te humilhado, tornando-Te obediente até a morte; sim, até a morte na cruz. E obrigado, Pai, por tê-Lo exaltado sobremaneira e por ter-Lhe dado o Nome que está acima de todo nome. Diante deste Nome o meu joelho se dobra, e minha língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai (Fp 2.9,10)". 
 



18 DE DEZEMBRO 

 

ENCARNAÇÃO 
 No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. JOÃO 1.1,14 
 Os dicionários definem assim a encarnação: ato de encarnar, de 
tornar semelhante, na cor ou no aspecto, à carne; mistério pelo qual Deus 
Se fez homem. 

A encarnação foi a única resposta ao problema humano; a única 
esperança para a humanidade reunir-se com Deus. Qualquer religião que nega a encarnação de Jesus de Nazaré é falsa! 

Esse Ser Eterno, chamado Emanuel, Deus conosco - Jesus, o Cristo - 
é, neste versículo, denominado Verbo. O Verbo existia no princípio. O 
Verbo estava com Deus, em comunhão com Deus, em um mesmo 
propósito, cooperando com Deus. Deus criou os mundos através do Verbo 
(Hb 1.2; Jo 1.3). 

Esse Ser eterno é Deus! Possui a mesma natureza de Deus Pai. Existe 
na mesma forma e possui o mesmo poder de Deus (Fp 2.6). Esse Ser Se 
tornou carne! O Verbo se tornou homem e habitou entre nós. Ficou sendo 
humano; tão homem como se nunca tivesse sido outra coisa, mas não 
deixou de ser Deus. O Verbo habitou entre nós, e vimos a glória de Deus 
(Cl 1.15; Hb 1.3). 
 
Confissão: "Jesus veio ao mundo e habitou na carne afim de que eu pudesse estar eternamente unido com o Pai. Jesus Se tornou semelhante a mim, a fim de que eu pudesse ser semelhante a Ele. Andarei na realidade que a encarnação de Jesus me tornou possível. Estou unido ao Pai!" 

 



19 DE DEZEMBRO 

 

MEDIADOR 
 Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 TIMÓTEO 2.5 

 
A condição do homem exigia a encarnação divina; o homem ficara 

espiritualmente morto, sem outro modo de aproximar-se de Deus. A 
encarnação de Cristo ofereceu à humanidade ter Aquele que é o Mediador 
entre Deus e o homem. 

Sendo igual a Deus e, por outro lado, unido ao homem, Jesus pôde 
tomar sobre Si a culpa da traição do homem e satisfazer as reivindicações 
da Justiça divina e, assim, ser uma ponte sobre o abismo que separava 
Deus e o homem. 

Deus criou o homem à Sua imagem, criou o homem um pouco 
inferior a Ele mesmo, em uma semelhança tão próxima à Sua que foi 
possível Deus e o homem ficarem unidos por toda a eternidade em um só 
indivíduo! Quando Cristo Se tornou homem e assumiu um corpo físico na 
encarnação, Ele o fez por toda a eternidade. Logo, hoje há no céu um Deus 
que viveu como homem, Ele está à destra do Pai. Jesus tornou possível a união entre Deus e o homem! 

Deus pode habitar nesse corpo humano. Deus pode transmitir Sua 
vida e Sua natureza ao nosso espírito. Isso é o que acontece no novo 
nascimento: a morte espiritual é erradicada do espírito, e Deus dá ao 
homem a Sua vida! 
 
Confissão: "Hoje, à destra do Pai, há um Deus que foi homem, o nosso Mediador, Jesus Cristo. Jesus ligou o abismo que havia entre mim e Deus. Ele tornou possível que a morte espiritual saísse do meu espírito, para ceder lugar a vida e a natureza de Deus em meu espírito. Por isso, Deus agora habita em meu espírito. Deus vive em mim!" 

 



20 DE DEZEMBRO 

 

ELE VEIO PARA SALVAR 
 E ela dará a luz um filho, e lhe porás o nome de JESUS, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. MATEUS 1.21 

 
O primeiro passo na redenção foi a identificação de Cristo com a nossa humanidade, o que aconteceu com a Sua encarnação. Cristo Se fez 

carne (Jo 1.14). Hebreus 2.14 diz: E, visto como os filhos participam da carne e 
do sangue, também ele participou das mesmas coisas [...] 

Mas, na ocasião da Sua Encarnação, Jesus não participou da 
natureza que reinava no espírito do homem. Se assim o fosse, Ele estaria 
espiritualmente morto durante Seu ministério terrestre! Então, cumpriria 
apenas a Sua própria vontade e não teria agradado ao Pai. Não, a Sua 
identificação com a natureza espiritual do homem não ocorreu senão na 
Sua crucificação. 

Naquele momento, Deus realmente fez Jesus Cristo pecado por nós 
(2 Co 5.21). A própria natureza pecaminosa foi colocada sobre Jesus Cristo 
a ponto de Ele Se tornar tudo aquilo que a morte espiritual tinha feito ao 
homem. Na mente de Deus, não era Jesus Cristo quem estava pendurado 
na cruz; era a raça humana que estava no madeiro. Logo, cada um de nós 
pode dizer juntamente com Paulo: "Estou crucificado com Cristo". 

 
Confissão: "Tendo por base Gálatas 2.20, e porque Jesus veio salvar-me dos meus pecados, posso dizer: Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim (Gl 2.20)". 

 



21 DE DEZEMBRO 

 

PARA QUE SEJAMOS FILHOS 
 Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho; e, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. GÁLATAS 4.4-7 

 
O objetivo da encarnação foi que o homem recebesse o direito de ser 

feito filho de Deus (Jo 1.12). 
O homem poderia tornar-se filho de Deus somente ao receber a 

natureza de Deus; por isso, Cristo veio a fim de que o homem recebesse a 
vida eterna (Jo 10.10; 1 Jo 5.11,12). 

E somente o homem poderia receber a vida eterna depois de ter sido 
legalmente redimido da autoridade de Satanás (Cl 1.13,14). 

 
Confissão: "Deus enviou Seu Filho para nos resgatar a fim de sermos feitos filhos de Deus. Recebi Cristo; logo, tenho a vida. Sou um filho de Deus. E, por causa disso, Deus enviou ao meu coração o Espírito do Seu Filho, clamando: "Aba, Pai". Já não sou escravo, mas filho. Sou herdeiro de Deus em Cristo". 

 



22 DE DEZEMBRO 

 

ELE VEIO PARA REVELAR A DEUS 
 Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. JOÃO 1.18 
 

Como Jesus reconhecia e apreciava esta parte da Sua missão! 
Certo estudioso bíblico de renome disse a respeito da encarnação de 

Jesus: "Sabemos agora que Deus é uma Pessoa que já vimos em Jesus. Ele é 
semelhante a Cristo. E, nesse caso, é um Deus bom e fidedigno. Se o 
coração que existe por detrás do Universo é semelhante a esse coração 
manso que se quebrantou na cruz, dou a Ele o meu coração sem 
qualificações e reservas. Não imagino nada mais maravilhoso para dizer a 
respeito de Deus do que afirmar que Ele vive assim como Cristo [...] E 
estranho: um Homem viveu entre nós, e, quando pensamos em Deus, 
pensamos nEle em termos desse Homem - senão, Deus não seria bom. 
Podemos transferir a Deus todas as qualidades morais de Jesus, uma a 
uma, sem diminuir nem rebaixar nosso conceito de Deus. Todos aqueles 
que têm procurado pensar em Deus em outros termos têm rebaixado e 
empobrecido nossa idéia dEle". 
 
Confissão: "Jesus me tem revelado Deus Pai. Sei que espécie de Pessoa Deus é - Ele é semelhante a Jesus! Deus é um Deus bom - e, verdadeiramente, confio nEle". 

 



23 DE DEZEMBRO 

 

REVELADOR ENCARNADO 
 Disse-lhe Jesus: [...] Quem me vê a mim vê o Pai [...] JOÃO 14.9 

 
O homem, que nasceu em um mundo dominado por Satanás, não 

conhecia por natureza o seu Criador. Desde quando Adão pecou - quando, 
então, o homem morreu espiritualmente - tem havido separação 
espiritual entre Deus e o homem. 

O ser humano precisava desesperadamente de uma encarnação. A 
encarnação de Jesus Cristo - Deus manifesto na carne - deu ao mundo o 
verdadeiro conhecimento da natureza de Deus. 

Os homens, espiritualmente mortos, não poderiam conhecer a 
natureza do Criador sem uma revelação da parte dEle. Deus tinha sido 
considerado estranho, cruel, grotesco, imoral, arredio ou, talvez, uma 
energia impessoal, mas ninguém tinha o conceito dEle como um Deus de 
amor - um amoroso Pai celestial. 

"Que espécie de pessoa Ele realmente é?" Alguém que pergunta a 
respeito de um astro de cinema, uma personagem da TV, um político etc. 
Às vezes, as pessoas que têm mais convívio com alguma celebridade, procuram contar em entrevista que espécie de pessoa aquele famoso 
realmente é. 

"Que espécie de pessoa Deus realmente é?" Muitos desejam saber. 
Amigos, se vocês querem saber que espécie de pessoa Deus 

realmente é - olhem só para Jesus! 
 
Confissão: "Vi Jesus na revelação da Palavra de Deus. Logo, já vi o Pai. Sei como o Pai é. Ele é exatamente como Jesus! É um Deus de amor. É um Deus Pai. E, por causa de Jesus, Ele é o meu próprio Pai. Eu sou Seu próprio filho. Estou tão grato por esse grande plano de redenção o qual revela meu Pai ao mundo". 

 



24 DE DEZEMBRO 

 

A SUA GLÓRIA 
 E o Verbo se fez carne, e armou Sua tenda entre nós. E olhamos fixamente para a Sua glória - uma glória [...] cheia de favor e verdade. JOÃO 1.14 (RMT) 
 Gosto muito dessa tradução, feita por Rotherham, de João 1.14 - é 
muito bonita. 

A tendência tem sido pensar na vinda de Cristo à Terra como 
homem, somente em termos da Sua abnegação ao deixar a glória, ou em 
termos do Seu sofrimento na Terra. No entanto, creio que foi uma alegria 
para Cristo, que amou de tal maneira o homem e desejou tanto a 
comunhão com este, que assentou Sua tenda no nosso meio a fim de dar 
ao homem alienado - que nunca conhecera o seu Criador -um conceito 
correto do seu Pai celestial. 

Foi boa nova de grande alegria que o anjo proclamou aos pastores - 
a todas as pessoas em todos os lugares. 

O homem, depois de, aproximadamente, quatro mil anos de 
separação de Deus, a partir da encarnação de Jesus, poderia contemplar a 
glória de Deus, poderia vê-Lo, conhecer a Deus como Ele é e voltar a ter 
união com Ele! 
 E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador; que é Cristo, o Senhor. LUCAS 2.10,11 
 

O Verbo se fez carne! 
 
Confissão: "Assim como a multidão da milícia celestial, eu, também, louvo a Deus. Louvado seja Deus por ter enviado boa vontade de grande alegria! Louvado seja Deus por ter enviado um Salvador! Louvado seja Deus por Cristo, O Senhor! Louvado seja Deus por ter-nos deixado contemplar a Sua glória!" 

 



25 DE DEZEMBRO 

 

O AMOR ENVIOU SEU FILHO PARA SALVAR 
 
Porque o que nela foi gerado 
é do Espírito Santo. 
E ela dará a luz um filho, 
e lhe porás o nome de JESUS, 
Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 
 

Porque Deus amou o mundo de tal maneira 
que deu o seu Filho unigênito, 
para que todo aquele que nele crê não pereça, 
mas tenha a vida eterna. 
 

Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, 
não para que condenasse o mundo, 
mas para que o mundo fosse salvo por ele. 
 (Mt 1.20b, 21; Jo 3.16,17) 

 



26 DE DEZEMBRO 

 

NOSSO PAI 
 [...] porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lho pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso [...] MATEUS 6.8,9 

 
Até mesmo Israel, nação à qual Deus dera uma revelação de Si 

mesmo, tão clara quanto era possível dar a homens espiritualmente 
mortos, não conhecia realmente Deus. Os israelitas não reconheceram 
Deus manifesto na carne quando Jesus Se colocou no meio deles 
(segundo a Antiga Aliança, a presença de Deus ficava fechada no Santo 
dos Santos). 

Foi, portanto, para uma atmosfera dura e severa de Justiça que Jesus 
Cristo veio. E os judeus dos Seus dias não conseguiam compreendê-Lo. 
Jesus Se referia a Deus como Seu Pai. Contava do amor e do cuidado de 
Deus para com os Seus! Ficaram desorientados. Quando Jesus apresentou 
Deus como um Deus, que é Pai de amor, Suas Palavras, em sua maioria, 
caíram em ouvidos espiritualmente surdos. 

Nós, no entanto, ao meditarmos nas palavras de Jesus a respeito do 
amor de Deus, precisamos confessar que até mesmo sendo filhos de Deus, 
nascidos de novo, às vezes, deixamos de perceber esse aspecto de Deus 
que é o amor. Os judeus não compreendiam a respeito de Quem Jesus 
falava. Era novidade para eles. E, para dizer a verdade, é novidade para a 
maioria dos membros das igrejas de hoje! Pois, muitas pessoas foram 
ensinadas a ter medo de Deus, a recuar diante de um Deus da Justiça. 
Nunca viram, realmente, o aspecto do amor de Deus que Jesus revelou. 
 
Confissão: "Faço agora uma decisão de qualidade, de ver e conhecer o amor de Deus que Jesus revelou. Meditarei na revelação de Deus que Cristo me concedeu, até realmente reconhecê-Lo como meu Deus, Pai de amor". 

 



27 DE DEZEMBRO 

 

O PAPEL DO PAI 
 Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos? (Porque todas essas coisas os gentios procuram.) Decerto, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas; Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. MATEUS 6.31-34 

 
Acrescentadas a você! Não tiradas! Isso comprova que o Pai cuida 

dos Seus. 
Outra tradução diz: Não fiquem ansiosos por causa do amanhã. Deus, 

pois, não deseja que Seus filhos fiquem ansiosos ou preocupados. Neste 
texto, Deus está dizendo: "Não fiquem com preocupações, aflições e ansiedades. Sendo Eu seu Pai celestial, sei que vocês precisam dessas 
coisas. Mas procurem, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a Sua justiça, 
e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês". 

Se você tem Deus como seu Pai, pode ter certeza que Ele ocupará o 
lugar de pai e desempenhará o papel de pai. Você pode ter certeza de que, 
se Deus é seu Pai, Ele ama você e cuidará de você. Louvado seja Deus! 
Estou contente, porque Ele é meu Pai! E seu Pai também? 
 
Confissão: "Não fico inquieto a respeito daquilo que comerei ou beberei, ou com as roupas que usarei. Meu Pai celestial sabe que necessito de todas essas coisas. Busco, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a Sua justiça, e todas estas coisas me são acrescentadas". 

 



28 DE DEZEMBRO 

 

O AMOR DO PAI 
 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama; e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele.Disse-lhe Judas (não o Iscariotes): Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. JOÃO 14.21-23 
 

Duas coisas são enfatizadas no texto de hoje: 
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda [...], disse Jesus. 

Conserva em mente quais são os mandamentos de Jesus. Jesus também 
falou: 

1. Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis 
(Jo13.34). Não há motivo para você preocupar-se com quaisquer outros 
mandamentos. Andar no amor resume o assunto inteiro que a Palavra de Deus declara: O cumprimento da lei é o amor (Rm 13.10b). (Se você guardar 
os mandamentos de Jesus, terá cumprido todos os demais mandamentos). 

2. Será amado de meu Pai [...]. Se você andar no amor, estará 
andando na dimensão de Deus, porque Deus é amor. A própria natureza 
de Deus, porque Ele é amor, leva-O a cuidar de nós, a proteger-nos e 
abrigar-nos! 
 
Confissão: "Tenho os mandamentos de Jesus e os guardo. Amo ao próximo assim como Deus tem-me amado. Ando em amor entre meus irmãos. Demonstro meu amor a Jesus ao guardar Seu mandamento do amor. Sou amado pelo Pai!" 

 



29 DE DEZEMBRO 

 

QUANTO MAIS 
 Se, vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? MATEUS 7.11 

 
Você, como pai, teria o plano, propósito e a vontade de que seus 

filhos vivessem na miséria, doentes, oprimidos, na sarjeta, apesar de você 
trabalhar de sol a sol? Não! Certamente não! 

Meu irmão caçula teve uma luta muito grande para conseguir estudar. Nosso pai foi embora quando esse meu irmão estava com seis 
meses de vida. Durante o tempo da Grande Depressão, para concluir seus 
estudos, ele trabalhava na fiação de algodão na vizinhança, das 23h até às 
7h e, em seguida, ia para a escola, após deixar o trabalho. 

No decorrer do tempo, esse irmão se casou, teve um filho e se 
tornou um comerciante bem-sucedido. Ele me disse -e acho que essa tem 
sido a força motriz na vida do meu irmão: "Preferiria que meu filho 
morresse agora a ter uma juventude como eu tive. No entanto, tomarei 
todas as providências para ele não precisar sofrer as durezas que eu sofri". 

Meu irmão trabalhou muito para poder oferecer à sua família uma 
vida melhor, que ele mesmo não conhecera na juventude. Simplesmente, 
examinando tudo do ponto de vista natural, trabalhou tanto assim por 
amor à família. E é esse o significado das palavras de Jesus quando Ele disse: se os homens naturais sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais meu Pai, que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem! 
 
Confissão: "Até mesmo os bons pais sabem dar boas dádivas aos filhos. 
QUANTO MAIS meu Pai celestial me dará boas coisas quando Lhe peço?" 

 



30 DE DEZEMBRO 

 

AGRICULTOR 
 Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. JOÃO 15.1 

 
Meu Pai celestial é o Zelador. 
Ele é o Protetor. 
Ele é o Escudo. 
Ele é o Sustentador. 
Ele é o Treinador. 
Ele é o Educador. 
A palavra grega traduzida como agricultor envolve todos estes 

significados. Assim como o agricultor dirige os sarmentos da videira, 
assim também Deus dirige os ramos do corpo de Cristo. 

Lembre-se: Deus é amor! 
 
Confissão: "Jesus é a Videira verdadeira. Eu sou um ramo. Meu Pai é o agricultor. Ele é meu Zelador, meu Protetor, meu Escudo, meu Sustentador, meu Treinador, meu Educador. Darei muitos frutos!" 

 



31 DE DEZEMBRO 

 

AMADO 
 Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. JOÃO 16.27 

 
Nada pode ser mais forte ou consolador do que o fato de que o 

próprio Pai nos conhece, ama-nos e anseia por abençoar-nos! 
Na realidade, João 17.23 diz que Deus nos ama assim como Ele 

amou a Jesus. Que pensamento assombroso! No entanto, ele é verdadeiro, 
pois, foi Jesus quem disse assim! 

Deus Pai é seu Pai! Ele tem cuidado de você. Ele Se interessa por 
você individualmente - não apenas coletivamente, em um grupo de 
cristãos ou na igreja. Deus Se interessa por todos os Seus filhos, 
individualmente, e ama a cada um de nós com o mesmo amor. 

Conheça o seu Pai através da Sua Palavra. É por meio da Palavra 
que você aprenderá a respeito do seu Pai celestial, a respeito do Seu amor, 
da Sua natureza, de como Ele tem cuidado de você e o ama. E Ele realizará 
todas as obras que a Palavra declara que fará! 

 
Confissão: "Amo Jesus e creio que Ele veio da parte de Deus. Logo, o próprio Pai me ama. Deus me conhece. Ele tem cuidado de mim. Ele anseia por abençoar-me. Ele Se interessa por meu bem-estar. Conheço-O melhor por meio da Palavra. Deus é tudo quanto a Palavra diz que Ele é. Ele realizará todas as obras que a Palavra declara que Ele fará". 

 



Abreviaturas utilizadas 
 
AB - The Amplified Bible 
JMT - The Bible, James Moffatt Translation 
ASV - American Standard Version 
NSB - New American Standard Bible 
SRB - Scofields Reference Bible 
WNT - Weymouth New Testament in Modern Speech 
YLT - Young's Literal Translation of the Bible 
RNT - Rotherham - The New Testament from 26 Translations 
Leeser - The Twenty - Four Books of the Holy Scriptures 
 

 


