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“Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que
esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver.”
O que é fé? É a certeza de que haveremos de receber o que
esperamos, é confiar antes de receber, antes de poder ver. Ou seja,
tendo fé, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo.
Seja sincero com você mesmo. Você está tendo fé?
Não deixe a dúvida entrar em seu coração, Deus tem colocado
sonhos, planos na sua vida e você têm duvidado! Não deixe a
contaminação se infiltrar em seus pensamentos, Deus está gerando
o sonho dele em você e para que esse sonho não se aborte, você
precisa crer sem duvidar. Invista na sua intimidade com Deus,
quando vier às afrontas lembre-se de que ele é fiel.
Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus; portanto, para
qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que Ele
é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele.
(Hebreus 11: 6)

Coloque a sua fé nas mãos do Deus que pode tudo!!!
Que nesse dia possamos orar mais, ler mais a bíblia, pois assim
nós vamos aprender mais sobre Deus.
Fortaleça a sua fé!

Tenha um excelente dia!

2

“Inclina para mim teu ouvido e apressa-te em resgatar-me. Se
minha rocha inabalável, a fortaleza da minha salvação. Tu és o
meu rochedo e a minha fortaleza; pela honra do teu nome,
conduze-me e guia-me. Livra-me da cilada que me armaram,
pois tu és o meu refúgio. ”

Existem ocasiões em que você não tem ninguém com quem conversar,
ninguém com quem possa abrir a sua alma. No salmo 31, Davi retrata sua
aflição causada pela maldade do inimigo. Contudo, embora aflito, o salmista
reconheceu que Deus estava no controle de sua vida.
Quantas vezes já tivemos a certeza de que não íamos conseguir resolver
aquele nosso problema? Que aquele momento seria o fim, que não
conseguiríamos continuar; que estava tudo acabado, que as nossas forças
tinham se esgotado? No entanto, Ele estava lá, com as mãos estendidas e os
braços abertos dizendo: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e
aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis
descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é
leve. ” (Mateus 11.28-30).
Que amor tremendo Deus revela em sua Palavra. Amor por nós. Sei que às
vezes o sofrimento da vida tenta ofuscar os nossos olhos, tenta desviar o
nosso olhar dessa verdade, mas persevere crendo que também em todas
essas coisas somos mais que vencedores (Romanos 8.37). Viva sempre
pautado no Senhor, com os olhos fitos nele, pois quando a dor e a tristeza
quiserem cegar sua visão, quando não conseguir vislumbrar qualquer solução,
você poderá voltar seus olhos, seu coração e sua alma para o Altíssimo. Ele
virá em seu socorro. Mais que isso ainda, Ele estará sempre ao seu lado. A
nossa vitória é a vitória do grande vencedor: Jesus Cristo!
Esse é o nosso Deus! Majestoso, poderoso, incomparável, amoroso e
misericordioso! Então quando a dor e a tristeza baterem à sua porta, lembre-se
de quem é o seu Deus.
Deus está sempre pronto para te ouvir falar e para te ajudar!
Tenha um excelente dia!

3
“Então Davi se retirou dali, e escapou
para a caverna de Adulão; e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu
pai, e desceram ali para ter com ele. ”
Houve um momento na vida de Davi em que ele foi perseguido por Saul e
por isso teve que se esconder. O lugar escolhido foi uma caverna, de nome
Adulão, e “com ele se ajuntou todo homem endividado, e todos os
amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles; e eram com ele uns
quatrocentos homens”.
Às vezes nós também agimos como Davi. Sentimo-nos sozinhos em meio a
uma grande multidão, e desafiados pelo nosso próprio “eu”, perseguidos
pelas nossas debilidades, procuramos um lugar para ficar, corremos para a
caverna... E quem ainda não teve essa experiência? Quem nunca quis
sumir em algum momento? Creio que muitas pessoas..., mas é preciso
entender que o momento de estar nela passa, ele não pode ser
permanente. A caverna é lugar de "conversa de homem para homem".
Conversas difíceis, em que derramamos nossa alma diante de Deus,
questionando os fatos, o mal, a angústia.
Quando estamos por baixo, endividados, angustiados, e às vezes até sem
força para orar, tornamo-nos sensíveis ao Senhor e à sua voz. Jacó
também experimentou esse momento, ele viveu seu Peniel. Sozinho, viu
Deus face a face no vale de Jaboque. Ele vivia um momento de grande
apreensão com a aproximação de Saúl, que procurava matá-lo, e no pior
momento, Deus se revelou, mudando-lhe o nome e o livrando.
Na caverna não há como mentir e o "status" deixa de ser algo a ser
perseguido. Nela é preciso pensar em sobreviver sem luxo, requinte,
floreios, sem subterfúgios, maquiagem, sem discriminação. A caverna é
um lugar de profunda aprendizagem espiritual, de ouvir a Deus falar coisas
sérias, sobre obediência e submissão.
“Não há vergonha em passar por períodos de tribulação. Mas é preciso
aprender o que Deus quer nos ensinar para que a experiência valha a
pena!
Abra seu coração, resolva a situação e saia da caverna!
Tenha um excelente dia!
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“Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o
vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar
a vossa sorte”.

Aqui temos um princípio: “Então me invocareis, passareis a orar
a mim”, e a promessa está em: “E eu vos ouvirei. Buscar-me-eis
e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração”.
De coração inteiro, completo.
Continuando a promessa: “Serei achado de vós, diz o Senhor, e
farei mudar a vossa sorte”. Eu não sei qual é a sua sorte e como
você está. Talvez a sua sorte seja a sua família vivendo conflitos e
situações mais absurdas possíveis, ou talvez sua sorte esteja nos
meses de desemprego, ou qualquer outra situação difícil, mas a
promessa do Senhor diz: “E farei mudar a vossa sorte”.
Amado leitor (a), Deus quer mudar a sua sorte, por isso, ore,
porque Ele, somente Ele, tem o poder de mudar a sua sorte. Sim,
existe a intercessão daquelas pessoas que o Senhor levanta para
orar pelas outras, pois devemos interceder uns pelos outros, mas
aquela pessoa que não ora por ela mesma, não vai conseguir
orar pelos outros. É preciso abrir o coração, contar tudo o que se
passa para aquele que está sempre pronto a ouvir.
Tenha um excelente dia!
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E aconteceu que, em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus
aos seus discípulos: “Passemos para a outra margem do lago”, e
partiram. Enquanto navegavam, Ele adormeceu. E abateu-se sobre o
lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco
estava sendo inundado, e eles corriam o risco de naufragar. Então os
discípulos correram para acordá-lo, exclamando: “Mestre! Mestre,
estamos a ponto de morrer! ”. Ele se levantou e repreendeu a
tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve
perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou:
“Onde está a vossa fé? ”.

Nesses versículos podemos ver que Jesus entrou no barco e
chamou os discípulos para passar para o outro lado da margem
do rio. Nas nossas vidas não é diferente, muitas vezes somos
chamados para atravessar para o outro lado. Sair da zona de
conforto e viver o novo de Deus. E para viver o novo de Deus na
maioria das vezes temos que passar pela tempestade.
Vemos aqui que Jesus os chamou, e durante a viagem ele
adormeceu, mas isso aconteceu porque ele sabia que nada
impediria o seu propósito.
Você se sente como se estivesse na tempestade? A água está
querendo entrar no seu barco? Saiba que, Jesus te chamou para
viver o novo e ele não vai te desamparar. As tempestades vão
vir, as águas vão querer te assustar, mas lembre-se de quem está
na proa do seu barco.
Jesus está no barco, Jesus está com você, por que você está com
medo? Você não vai naufragar.
Jesus está em silencio e muitas vezes “parece estar dormindo”,
porque ele sabe que nada poderá impedir o propósito que ele
tem na sua vida, você precisa crer nisso.
Você não vai morrer, não vai perecer... exercite a sua fé e
descanse!
Tenha um excelente dia!
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"Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em
vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. O que glorifica meu
Pai é que deis fruto em abundância; e assim sereis meus discípulos."
Em verdade, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará
também as obras que Eu faço e outras maiores farão, pois eu vou para o
meu Pai. (João 14:12)
Quando cremos no poder e nas palavras de Jesus, recebemos a mesma
autoridade para orar a Deus Pai, e do mesmo modo Ele nos ouvirá. O
verdadeiro discípulo (Adorador) tem suas orações atendidas e o Pai é
glorificado. O fruto é viver à semelhança de Jesus.
Creia e busque, Deus está à procura de verdadeiros adoradores! Em busca
daquele que se coloca a disposição para ser instrumento em suas mãos.
Acredito que muitas vezes estamos a um passo de conquistar o
sobrenatural, mas não cremos o suficiente que Deus nos deu tanta
autoridade assim. Jesus disse que se crêssemos faríamos obras ainda
maiores. Tome posse desta promessa sobre a sua vida, siga os
exemplos/ensinos de Jesus e viveras o sobrenatural.
Busque ter intimidade com Deus, procure tocar em Jesus como você
nunca tocou. Nós podemos mais!
Jesus conquistou para nós, através do seu sacrifício o livre acesso ao Santo
dos Santos. Nós somos livres para adorá-lo. Não perca esta oportunidade
de fazer a diferença!
Neste novo dia, não é o dia que tem que ser diferente, mas é você que
precisa fazer as coisas diferentes, ter propósitos, principalmente diante de
Deus.
Que Deus te dê sabedoria e abençoe o seu dia!
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“Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a
humanidade. ”
Tudo começa com Deus!
O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito
ou mesmo sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus
mais ambiciosos sonhos e aspirações.
Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus.
Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele.
A procura pelo propósito (sentido) da vida tem intrigado as pessoas por milhares de
anos. Isso porque normalmente começamos pelo lado errado. Nós fazemos perguntas
voltadas para a nossa pessoa, como: "O que eu quero ser? O que eu deveria fazer com
a minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o
futuro?". Mas concentrarmo-nos em nós mesmos jamais desvendará o propósito de
nossa vida. A Bíblia diz: A vida de todas as criaturas está na mão de Deus; é ele quem
mantém todas as pessoas com vida.
Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá
descobrir o significado de sua vida olhando dentro de si mesmo. É provável que você já
tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer a si mesmo
para que foi criado! Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá
como saber sua serventia nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer.
Somente o criador ou o manual do fabricante poderá mostrar sua utilidade.
Você deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que
você exista. Você foi feito por Deus e para Deus, e, enquanto não compreender isso, a
vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa
identidade, o que significamos nosso propósito, nossa importância e nosso destino.
Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída.
Muitas pessoas tentam usar Deus para sua auto realização, mas isso é contrário à
natureza e está fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus, e não o contrário; viver é
deixar Deus usá-lo para seus propósitos, e não você usar a Deus para o que deseja. A
Bíblia diz: A obsessão consigo mesmo nesses assuntos leva a uma situação sem
solução; a atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante.(Romanos
8:6)
Tudo começa com Deus!
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Tenha um excelente dia!
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“A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão
todos os dias da minha vida; e habitarei na Casa do Senhor por
dias sem fim. ”
Olhe a palavra: Certamente. Davi não disse, “Talvez a felicidade e
a misericórdia me acompanharão”. Ou “Possivelmente a felicidade e
a misericórdia me acompanharão”. Ou “Tenho a intuição de que a
felicidade e a misericórdia me acompanharão”. Davi poderia ter
usado uma dessas frases. Mas ele não o fez. Ele acreditava em um
Deus seguro, que faz promessas seguras e estabelece uma base
segura.
Se Davi tivesse oportunidade de conhecer seu tatara-tataraneto, o
apóstolo Tiago, teria amado as palavras que ele descreveu. Ele
descreveu Deus como aquele “em quem não há mudança nem
sombra de variação” (Tiago 1:17).
Nosso humor pode mudar, mas o de Deus não muda. Nossa
opinião pode mudar, mas a de Deus não muda. Nossa lealdade
pode esmorecer, mas a de Deus nunca esmorece. Se formos
infiéis, ele permanece fiel; porque não pode negar-se a si
mesmo (2 Timóteo 2:13). Ele é um Deus seguro.
Não fique na dúvida, confie em Deus!
Tenha um excelente dia!
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“Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra; e em lugar da afronta
exultareis na vossa parte; por isso na sua terra possuirão o dobro, e
terão perpétua alegria. ”

Que tipo de vergonha você tem passado?
Pode ser que seja a falta de um emprego, uma dívida que te persegue e
você não consegue quitar. Pode ser o seu casamento, situação familiar,
posição profissional, sentimental ou até mesmo uma enfermidade.
Você tem pensado: “Senhor eu tenho te servido e estou nessa situação?”.
Amados, muitas dessas situações nós entramos por falta de sabedoria,
mas também existe a ocasião onde essas coisas nos pegam de surpresa. E
então o que fazer?
Ficamos envergonhados, muitas vezes ouvimos coisas que nos magoam,
choramos muitas vezes ao Senhor em silencio, as lagrimas muitas vezes
não vem, mas a alma grita.
Chega até o momento em que você tenta provar para as pessoas que o
que esta acontecendo não é culpa sua. Mas eu quero te dizer: Siga em
frente! Marche!
Faça o que é certo, pratique a palavra, ore e as coisas vão mudar de lugar.
Deus mostrará que sempre esteve em sua vida!
Não se preocupe em provar nada para ninguém, continue plantando e os
frutos vão aparecer.
No lugar da vossa vergonha, Deus colocará dupla honra!
Tenha um excelente dia!
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“E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor
DEUS, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos
secos, ouvi a palavra do SENHOR. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó
filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor DEUS: Vem dos quatro ventos,
ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me
deu ordem; então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um
exército grande em extremo. ”

Hoje Deus está mandando profetizar!
Profetizar o que e aonde, você deve estar perguntando?
Todos nós temos sonhos e objetivos, mas existem alguns momentos que
as barreiras começam a aparecer, as coisas começam a ficar impossíveis,
então deixamos de sonhar e de acreditar. É sobre isso que vamos
profetizar hoje!
Não sei o que está sendo difícil para você, o que você tem guardado aí no
seu coração, o que está te sufocando. Mas eu sei de uma coisa, Deus quer
reverter essa situação!
Sabe o que você precisa fazer? Abrir a sua boca e profetizar vida sobre os
seus sonhos, sobre você, sobre sua família, sobre tudo aquilo que você
quer ver a mão de Deus.
Deus deu a Ezequiel a visão do vale de ossos secos, não existia mais vida
ali, não existia mais músculo, nem pele, só existiam ossos secos. Deus
perguntou a Ezequiel, eles podem voltar a viver? Ezequiel disse: Só tu
sabes Senhor. Então Deus disse: Abra a sua boca e profetiza!
Você quer ver a Glória de Deus sobre a sua vida? Profetiza!
Profetiza e Creia!
Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas,
que não sabes. (Jeremias 33:3)
Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de
Deus? (João 11:40)
Tenha um excelente dia!
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“Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a
cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito
de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia”.

Acredito que um dos motivos pelos quais as pessoas perdem
a paz e não conseguem o que querem é porque não tem as
prioridades certas na vida. Há tantos projetos aos quais
dedicarem seu tempo e atenção! Algumas das escolhas que
fazemos são obviamente ruins e é fácil reconhecê-las como
algo que devemos evitar, mas muitas das outras escolhas são
boas. Contudo, mesmo coisas boas podem nos fazer errar e
confundir nossas prioridades. O que é prioridade máxima
para alguém pode representar um problema para nós.
Precisamos ter cuidado para não fazer simplesmente o que
todos os outros estão fazendo. Precisamos fazer o que Deus
está nos guiando a fazer.
Quando estabelecemos nossas prioridades é importante
entendermos que Jesus é o poder por trás de tudo de bom
em nossas vidas. Por isso devemos dar a Ele prioridade
máxima. Jesus é o que mantém tudo. Não há como um casal
ter um bom relacionamento se Jesus não estiver unindo os
dois. Na verdade, as pessoas não terão um bom
relacionamento com ninguém se Jesus não estiver guiandoas e influenciando-as a se amarem umas às outras. As
finanças são um caos sem Jesus. Nossos pensamentos são
confusos sem o Senhor. Nossas emoções ficam fora de
controle sem Ele.
Jesus é a cabeça; portanto, somente Ele deve ocupar o
primeiro lugar em cada aspecto, ter a supremacia e a
primazia em nossas vidas. Isso significa que, se Jesus não
estiver em primeiro lugar em nossas vidas, então precisamos
rever nossas prioridades.
Tenha um excelente dia!
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"Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente
para o bem daqueles que amam a Deus...”.
Mesmo que "tudo pareça estar dando errado", quando confiamos
em Deus, Ele sempre nos surpreende com suas ações de auxilio
em meio aos sofrimentos. Até mesmo quando julgamos que "não
terão fim", pois se confiamos, mesmo que tudo esteja
aparentemente "dando errado", Deus está trabalhando a nosso
favor!
Quando confiamos nele de verdade é que a solução fica visível a
nossos olhos, é quando confiamos Nele de Verdade é que vemos
que Ele não se esqueceu de nós como havíamos pensado. É nesse
momento que percebemos que o livramento chegou "na hora certa",
pois o tempo de Deus é sempre o tempo certo!
Não sei se você está passando por um momento delicado, ou até
"difícil demais" em sua vida, ou conhece alguém assim; mas de
uma coisa eu tenho plena e total certeza: Deus está olhando para
você, planejando seu livramento neste momento, e só espera uma
coisa sua - confiança nele!
Nem sempre tudo sairá como planejamos, mas o nosso
consolo deve ser a certeza de que Deus fará ainda melhor do
que os nossos planos... Tudo vai cooperar para o seu bem!
Creia!!!
Tenha um excelente dia!
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“Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim; porém
Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora,
que se conserve muita gente em vida. ”

Esse versículo é parte da história sobre como Deus promoveu José
a um lugar de autoridade após seus irmãos terem-no vendido como
escravo. É uma grande demonstração do desejo e da habilidade de
Deus para vencer o mal com o bem. Os irmãos de José pretendiam
destruí-lo, mas José tornou-se o segundo no comando do Egito e foi
usado por Deus para salvar não somente sua própria família, mas
muitos milhares de pessoas. Algumas vezes você se esquece como
Deus é grande.
Seja o que for que tenha lhe acontecido no passado, você deve
compreender que isso não tem de ditar seu futuro. Coloque sua fé e
sua confiança em Deus e observe como Ele transforma as coisas
para o seu bem. Alegre- se! Deus tem um bom plano para sua vida.
Tenha um excelente dia!
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“Ora, a fé é a certeza de que haveremos de
receber o que esperamos, e a prova daquilo que
não podemos ver.”

A fé é um dispositivo que DEUS deu aos homens para trazer à
existência ao plano físico e natural, as coisas que até então só
existem no plano espiritual. A fé é uma espécie de moeda, aonde
existe a seguinte relação: quanto mais fé, mais resultados. Se eu
creio com fé, eu posso aguardar com segurança, pois sei que algo
vai acontecer em minha vida, sei que DEUS vai agir por mim. A fé é
a certeza do acontecimento das coisas que se esperam, é a certeza
que as promessas e a palavra do SENHOR vai se cumprir em
nossas vidas.
Tenha fé, tenha certeza, confie!
Tenha um excelente dia!
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“Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na
adversidade. ”
Refúgio é um lugar onde podemos nos esconder, onde ficamos longe de
perigos e adversidades. Pode ser também aquele lugar para onde vamos
quando queremos um pouco de paz e sossego.
Uma fortaleza representa uma construção muito segura. Na Bíblia, em
geral, as fortalezas eram cercadas por muros altos e protegidas por
guardas. Por isso, o Salmo 46 é tão lembrado quando pensamos em
momentos difíceis. Sim, Deus é refúgio e fortaleza. Ele nos acolhe e
protege. O Salmista chega a descrever as piores adversidades, como
terremotos e maremotos, vindo sobre a terra. Perigos que chegam sem
aviso e destroem cruelmente. Mesmo assim o Salmo diz: “Não
temeremos”.
Nos momentos em que estamos transtornados e desesperados, Deus nos
lembra: “Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus” (Salmos 46:10).
Confie naquele que é refúgio e fortaleza, que acolhe e protege.
Tenha um excelente dia!
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"Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque
eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a
destra da minha justiça."

Sempre que perdemos o controle de uma situação ou quando
precisamos tomar uma decisão importante, o medo vem querer
tomar conta de nossas vidas!
O medo é uma realidade, faz parte da nossa limitação humana, por
isso, se tentarmos abandonar o medo talvez não seja uma tarefa
fácil, mas podemos aprender a lidar com ele.
A coragem não é a ausência do medo, mas sim, o domínio sobre
ele.
Muitas vezes esquecemos que o Senhor nosso Deus, é maior que
todas estas coisas.
Lembre-se da palavra de hoje, Deus te diz: “Não temas, porque eu
sou contigo! ”
Busque estar sempre de mãos dadas com ele, faça aquilo que
agrada a seu Pai, pois assim o medo não terá vez. Deus te
fortalecerá, te ajudará e te sustentará com a destra de sua justiça.
Tenha um excelente dia!
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“Acaso, para o SENHOR há coisa demasiadamente
difícil? ”
Precisamos nos concentrar na palavra de Deus, pois é ela que vai nos dar a direção
quando não sabemos o que fazer!
Assim como no versículo acima, quando você enfrentar situações das quais digam que
é impossível e difícil demais, o Espírito Santo o fará lembrar-se desta Palavra: “Acaso,
para o SENHOR há coisa demasiadamente difícil? ” E em Mateus 19:26, Jesus diz:
“Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus
tudo é possível”.
Se olharmos as circunstâncias com nossos olhos, sempre teremos dificuldades,
porque somos limitados, mas temos que aprender a olhar os problemas pela ótica do
Senhor. O poder e a força de Deus nos levarão à vitória. Confie no Senhor e não em
sua própria força.
A vontade de Deus é que sejamos dependentes Dele, da Sua força, do Seu poder.
A palavra para você hoje é: Não há nada impossível para Deus, Confie no Senhor e
não em sua própria força!

Tenha um excelente dia!
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"Ainda antes que houvesse dia, eu sou; e ninguém há que
possa fazer escapar das minhas mãos; agindo eu, quem o
impedirá?"

Antes do primeiro dia da criação, depois que o tempo passou a
existir, bem como ao longo de todos os períodos da história, Deus
já existia e manifestava o seu desejo e propósito.
As ações de Deus são irreversíveis e nunca podem ser
frustradas. (Deuteronômio 32:29)
Você já parou para pensar em como Deus tem cuidado de você?
Será que nesse dia você consegue trazer à sua memória algum
livramento, ou alguma vitória que você sabe que sem a ajuda de
Deus você não teria conseguido?
Pare para pensar e veja nesse dia como foi decisiva a presença de
Deus em sua vida.
Deus está lembrando ao seu povo sua capacidade de fazer coisas
que ninguém pode desfazer.
Muitas vezes é difícil confiar em um Deus que não vemos com os
nossos olhos físicos, e que além de tudo, muitas vezes nos faz
esperar por sua hora. Mas como o apóstolo Paulo diz em II
Coríntios 5:7: “andamos por fé e não por vista”.
Para que possamos ter uma virada na nossa vida, não podemos
permitir que as circunstâncias movam nossas pernas, ou nosso
ânimo, ou até mesmo as nossas expectativas. Se quisermos viver
uma vida de milagres, temos que confiar no Deus da nossa
salvação e crer que Ele sim, tem a autoridade para falar em
qualquer situação.
Ninguém pode desfazer aquilo que Deus faz, por isso que muitas
vezes parece que as coisas de Deus estão demorando.
Quando Deus fizer tenha a certeza que será algo que não poderá
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ser desfeito. As obras de Deus não se desfazem com o
passar do tempo, ou das estações. O que Deus fizer em sua vida,
estará para sempre marcado em sua história. A porta que Ele abre
ninguém fecha.
Deus é a chave de acesso a qualquer milagre, e qualquer mover
sobrenatural. O Deus da bíblia é o Deus que abre portas. Ele cria
acessos, oportunidades e abre portas de emergências. O propósito
estabelecido por Deus só poderá deixar de existir quando chegar ao
seu destino final.
Por isso creia que no momento em que a luta fica mais dura é só o
anúncio do socorro de Deus chegando. Ele ainda luta suas
batalhas, e age nas suas fraquezas.
Temos um Deus que não desiste de nós, e mesmo quando todos
estiverem firmes no Não, mas Deus disse Sim, acredite mais no
“sim” de Deus, do que no “não” de qualquer pessoa.
Quando Deus age, não apenas as pessoas e as circunstancias não
podem impedir, como também não podem desfazer o que Ele fez.
Por isso profetize na sua vida e sobre o seu problema nesse dia:
“Agindo Deus ninguém impedirá! ”
Tenha um excelente dia!
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“Deus proverá…”
Você pode até pensar que não tem mais jeito, não tem mais
saída, e que é o fim. Mas é nessa situação que Deus quer usar
a sua fé, mesmo você achando que ela é muito pequena.
Deus proverá uma saída, Deus proverá o recurso necessário,
Deus proverá e suprira a sua necessidade, Deus proverá
naquilo que você acha que não dá mais tempo!
Hoje é dia da sua fé sair do lugar e crer naquele que tem
todo o poder em suas mãos, aquele que pode mover céus e
terra em seu favor.
Faça! Haja com fé! Planeje, pois não é o fim, a última palavra
quem dá é Deus!
Hoje não tem nem, “mas”, nem “se”, hoje tem “sim, eu creio!
”.
Tenha um excelente dia!
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“E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos
filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, Jovens em quem não
houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria,
e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem
habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e
a língua dos caldeus.”

Mudanças são inevitáveis no decorrer da vida. Elas acontecem a todo
momento. Umas maiores, outras menores. Umas boas, outras nem tanto. Mas
às vezes parece que ocorrem todas juntas e nosso mundo fica de cabeça
para baixo. Foi o que aconteceu com os israelitas quando seus inimigos
resolveram levá-los cativos para a Babilônia. Tiveram de mudar tudo: de terra,
de condições, de livres para escravos e de hábitos, e ainda tiveram de
aprender outra língua e cultura. Até seus nomes foram mudados. Todavia,
para Sadraque, Mesaque e Abedenego, houve um limite para as mudanças.
Além de tudo aquilo que já citamos, o rei queria que mudassem de Deus.
Nabucodonosor mandou erguer uma imagem de ouro e ordenou que todos a
adorassem. Mas esses três jovens, mesmo sabendo que a condenação por
desobedecer àquela ordem do rei seria a morte, preferiram entregar suas
vidas ao invés de abandonar Deus. Apesar de ele ter permitido todas aquelas
mudanças em suas vidas, os três conheciam o Deus vivo que não os
abandonaria e que era capaz de livrá-los, mas não exigiram isso: deixaram
Deus em sua soberania agir conforme quisesse. O final foi glorioso. Deus foi
exaltado e o rei reconheceu que eles eram servos do Deus verdadeiro.
Pode ser que você também esteja enfrentando algumas mudanças em sua
vida: talvez de cidade, de país, de trabalho, de escola, de condição familiar,
entre outras mudanças. Por isso, mesmo que sua vida pareça estar de cabeça
para baixo, com mil mudanças, confie em Deus e mantenha-se fiel a ele, que
tem bons propósitos. Nunca abra mão de servir ao Deus verdadeiro: esta
mudança não é negociável.
Deus não é negociável... Abandoná-lo é perder tudo!
Não perca a sua fé!
Tenha um excelente dia!
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“Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a
um lugar que no futuro receberia como herança, embora não
soubesse para onde estava sendo dirigido. ”

Alguma vez Deus pediu para você fazer algo sem sentido? Algo que o levou à região
do desconhecido?
O que seria se Ele lhe pedisse para recusar uma promoção muito esperada ou que
resistisse a um relacionamento muito desejado?
O desconhecido é cheio de questões que nos perseguem: “E se.”. No entanto, em
nossa caminhada com Ele, Deus frequentemente nos chama para mapear território
desconhecido. Obedecer aos seus mandamentos de perdoar; dar nossos tesouros aos
outros, ou renunciar a algo que nos dá segurança e prazer, nos coloca muitas vezes
em território assustador, de resultados desconhecidos.
Imagine como Abraão se sentiu quando Deus lhe pediu que se mudasse com toda a
sua família, sem lhe dizer para onde eles estavam indo (Genesis 12:1-3). Deus
também pediu a Abraão para perseverar, para ficar na terra desconhecida, mesmo
quando a sedução do conforto de tempos passados ameaçava atrair ele e sua família
de volta à sua zona de conforto.
Começar um novo ano é como entrar em um território que ainda não foi mapeado. O
medo do desconhecido poderia paralisar nossa capacidade de seguir a liderança de
Deus nos dias adiante de nós. Entretanto, como Abraão, quando nos apegamos
àquele que conhece todas as coisas, estamos em boas mãos, não importando para
onde Ele possa nos guiar.
Nunca tenha medo de confiar o seu futuro desconhecido ao Deus onisciente!
Tenha um excelente dia!
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“Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a
um lugar que no futuro receberia como herança, embora não
soubesse para onde estava sendo dirigido. ”

Alguma vez Deus pediu para você fazer algo sem sentido? Algo que o levou à região
do desconhecido?
O que seria se Ele lhe pedisse para recusar uma promoção muito esperada ou que
resistisse a um relacionamento muito desejado?
O desconhecido é cheio de questões que nos perseguem: “E se...”. No entanto, em
nossa caminhada com Ele, Deus frequentemente nos chama para mapear território
desconhecido. Obedecer aos seus mandamentos de perdoar; dar nossos tesouros aos
outros, ou renunciar a algo que nos dá segurança e prazer, nos coloca muitas vezes
em território assustador, de resultados desconhecidos.
Imagine como Abraão se sentiu quando Deus lhe pediu que se mudasse com toda a
sua família, sem lhe dizer para onde eles estavam indo (Genesis 12:1-3). Deus
também pediu a Abraão para perseverar, para ficar na terra desconhecida, mesmo
quando a sedução do conforto de tempos passados ameaçava atrair ele e sua família
de volta à sua zona de conforto.
Começar um novo ano é como entrar em um território que ainda não foi mapeado. O
medo do desconhecido poderia paralisar nossa capacidade de seguir a liderança de
Deus nos dias adiante de nós. Entretanto, como Abraão, quando nos apegamos
àquele que conhece todas as coisas, estamos em boas mãos, não importando para
onde Ele possa nos guiar.
Nunca tenha medo de confiar o seu futuro desconhecido ao Deus onisciente!
Tenha um excelente dia!
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“Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor”

A primeira coisa em que uma pessoa cansada pensa é desistir. A última em que
pensará é continuar. Isso acontece porque quem se cansa estando afastado de Deus só
consegue contar com as próprias forças. Por isso é que se cansa. Não podemos contar
ou depender das próprias forças nem quando as temos – imagine se podemos contar
com elas quando não as tem!
Um cansado não leva em conta as forças de um Deus que nunca se cansa. Só conhece
as suas próprias e não tem experiência de conviver com o poder de Deus.
As pessoas, muitas vezes, querem desistir por várias razões. Vamos analisar algumas e
ver se você sofre de alguma dessas ignorâncias que levam à morte, pois costumam ser
ignorâncias que parecem ser caminhos certos, saídas razoáveis ou caminhos que se
tomam por supostas faltas de alternativas.
Tenhamos em conta que nunca uma pessoa pode dizer que não tem saída para a sua
vida sem estar a mentir ou a ignorar certas verdades. Afirmar que não existe saída para
uma vida é menosprezar um Deus que, ainda por cima, é Todo-Poderoso. Só um
ignorante pode dizer que não existe saída para a sua vida.
Desistir é uma forma de chantagem. A desistência é a última arma que a chantagem
usa. Usa a própria vida como escudo e como reivindicação. Desistir é uma forma de
egoísmo, é a defesa de pontos de vista próprios e é a própria ignorância em ação.
Desistir é uma forma de defender aquilo que Deus deseja destruir. Você desiste de
Deus quando não tem aquilo que quer ou desiste daquilo que quer para não desistir de
Deus? Saiba que Deus não mudará e nem negociará! E então você mudará?
O cansaço, por vezes, é um vício, uma forma de auto-vitimação. Muitas pessoas são
vingativas e vitimam-se a elas próprias para manterem a sua chantagem, a sua pose, as
suas pretensões e o seu orgulho. Buscam atenção especial.
Um cansado não quer obter forças; um chato não quer ser paciente; quem não tem
esperança não deseja ter essa esperança; quem está errado não deseja corrigir-se; e
quem se desvia não gosta de pensar que se desviou ou que precisa voltar atrás para
não abdicar daquilo em que investiu tempo e dedicação.
Os cansados acham que têm muito a perder desistindo de seus vícios de cansados. Eles
confiam demais em suas chantagens apontadas contra a própria vida diante dos olhos
de Deus. O cansaço, perto de Deus, é uma forma de ilusão e de chantagem – é uma
utopia. O verdadeiro cansaço só existe, para aquele que anda afastado de Deus. E se
anda afastado de Deus será por culpa própria. É preciso querer escolher a vida.
“Eis que diante de ti coloco a vida e a morte… escolhe a vida…” (Jeremias 21:8)
Você é capaz de optar pela vida? Consegue abandonar a sua ignorância e desistir da
sua chantagem? Consegue viver? “Escolha a vida! ”
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“A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza”. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas
fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. ”

Você já se perguntou por que Deus nem sempre o liberta de sua escravidão e de seus
problemas imediatamente? A razão é que somente Deus sabe tudo de que precisa ser
feito na vida de seus filhos, bem como o tempo perfeito para isso acontecer.
Você nem sempre será liberto das suas aflições no exato momento em que invoca o
Senhor. Algumas vezes, você deve suportar por um tempo, ser paciente e continuar
em fé. Agradeça a Deus por esses momentos durante os quais o Senhor decide, por
alguma razão, não o livrar imediatamente. Ele sempre dará a graça e a força de que
você precisa para prosseguir até a vitória final.
Espere e deixe Deus te aperfeiçoar!
Tenha um dia maravilhoso!
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“Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora
estamos firmes; e nos gloriamos na esperança da glória de Deus”.
Na verdade, a graça de Deus não é complicada nem confusa. É simples, e
esta é a razão pelas quais muitas pessoas não a encontram. Não há nada
mais poderoso do que a graça. De fato, tudo na Bíblia: salvação, ser cheio
do Espírito Santo, relacionamento com Deus e tudo que nos traz vitória
em nosso cotidiano baseia-se nela. Sem a graça, não somos nada, não
temos nada, não podemos fazer nada. Se não fosse pela graça de Deus,
todos nós seríamos uns miseráveis desesperançados. Em Lucas 2.40 lemos
que Jesus, quando era criança, “crescia e se fortalecia, enchendo-se de
sabedoria; e a graça de Deus estava sobre ele”. Esse versículo contém
tudo que precisamos para ser feliz, saudáveis, prósperos e bem-sucedidos
em nossa jornada como cristãos.
Frequentemente falamos sobre todas as coisas que precisamos ter, mas
na verdade, há apenas uma única coisa de que realmente precisamos – a
mesma coisa que Jesus precisava; precisamos nos tornar fortes em
espírito, cheios da sabedoria de Deus e de Sua graça sobre nós. Se você e
eu permitirmos que a graça de Deus governe por completo nossas vidas,
nada nos será impossível. Sem essa graça, nada é possível. Como Paulo
escreveu aos cristãos de sua época, tudo que somos, fazemos e temos é
através da graça de Deus. Você e eu somos cem por centos impotentes.
Embora muitas vezes confessemos como Paulo que: “Posso todas as
coisas em Cristo Jesus que me fortalece”, isso é verdade através da graça
de Deus (Veja 1 Coríntios 15.10; Filipenses 4.13).

Tenha um excelente dia!
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Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize."

E se a resposta que Deus tem para você for “não”? E se o seu futuro não
for como você sonhava? Talvez para essas perguntas, você diga: “Não tem
problema, porque minha vida está no centro da vontade de Deus”. Está
mesmo? Perdoe-me a dúvida, mas talvez eu esteja certa. Digo isso
também a respeito de mim, porque temos sido iludidos pelas nossas
próprias concupiscências de prazeres, promessas de sucessos e ilusões de
“vitórias” que a Palavra de Deus sequer fala a respeito. Não me entenda
mal, não me refiro a vida em abundância que Jesus tanto disse, mas a
loucura de um futuro perfeito e sem dificuldades.
Jesus sempre dizia, durante sua peregrinação na Terra, para termos bom
ânimo quando passarmos por várias tentações, nos incentivava a
prosseguir nos dias maus apontando seu próprio exemplo de ter vencido o
mundo e hoje ficamos desesperados quando o dia mau bate à porta (João
16.32). Se algo não vai bem como você desejava, simplesmente abandonase a obra de Deus com a justificativa de que Deus tinha planos diferentes.
Se você não recebe a “bênção” que sonhava, fica lamentando pelos cantos
e fazendo mil campanhas para a vitória chegar voltadas para o próprio
“eu”. Acho maravilhosa a resposta que Jesus dá para a mulher Samaritana
“se você soubesse quem é que te pede água é você que me pediria e eu te
daria a água da vida eterna” (João 4.10).
É de Jesus que precisamos e não que as coisas deem certo. Não adianta os
negócios irem bem, a conta em o banco estar azul, e ter os sonhos
realizados se Jesus não for o centro de nossas vidas. É Ele quem faz a vida
fazer sentido. Vamos parar de buscá-lo simplesmente para ter uma vida
abençoada, estejamos nele, amemo-lo de todo o nosso coração e assim
veremos que a paz que Ele oferece, o mundo, com todas as suas riquezas
e paixões, jamais poderá nos dar. (João 14.27).

Tenha um excelente dia com Jesus!
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“Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas; pois recebeste grande graça da parte de
Deus. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? ... Então o anjo lhe
esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua
sombra... Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível... Diante
disso, declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor; que se realize em mim tudo
conforme a tua palavra! ”

Quantas vezes Deus usa a sua palavra (a Bíblia), ou até mesmo um homem
ou uma mulher de Deus para nos dar uma promessa de que seremos
agraciados? Diante disso ainda pensamos: Como isso vai acontecer?
Amados, Deus é Deus de aliança, é Deus de promessa, Ele é Deus que
cumpre! Diante da promessa, parece loucura acreditar, mas Deus é fiel!
Faça como Maria, Creia no plano de Deus para a sua vida, mesmo que
pareça loucura isso acontecer!
Sabe como isso vai acontecer? “O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder
do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.”Creia nisso! Se coloque no
centro da vontade de Deus e deixe-o agir em você e através de você!
Não deixe a dúvida entrar em seu coração, pois recebeste a graça da parte
de Deus!
E lembre-se: “Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja
impossível. ” (Lucas 1:37)
Tenha um excelente dia!
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“Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a
humanidade. ”
Tudo começa com Deus!
O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito
ou mesmo sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus
mais ambiciosos sonhos e aspirações.
Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus.
Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele.
A procura pelo propósito (sentido) da vida tem intrigado as pessoas por milhares de
anos. Isso porque normalmente começamos pelo lado errado. Nós fazemos perguntas
voltadas para a nossa pessoa, como: "O que eu quero ser? O que eu deveria fazer com
a minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o
futuro?". Mas concentrarmo-nos em nós mesmos jamais desvendará o propósito de
nossa vida. A Bíblia diz: A vida de todas as criaturas está na mão de Deus; é ele quem
mantém todas as pessoas com vida.
Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá
descobrir o significado de sua vida olhando dentro de si mesmo. É provável que você já
tenha tentado isso. Você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer a si mesmo
para que foi criado! Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá
como saber sua serventia nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer.
Somente o criador ou o manual do fabricante poderá mostrar sua utilidade.
Você deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que
você exista. Você foi feito por Deus e para Deus, e, enquanto não compreender isso, a
vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa
identidade, o que significamos nosso propósito, nossa importância e nosso destino.
Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída.
Muitas pessoas tentam usar Deus para sua auto realização, mas isso é contrário à
natureza e está fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus, e não o contrário; viver é
deixar Deus usá-lo para seus propósitos, e não você usar a Deus para o que deseja. A
Bíblia diz: A obsessão consigo mesmo nesses assuntos leva a uma situação sem
solução; a atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. (Romanos
8:6)
Tudo começa com Deus!
Tenha um excelente dia!
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“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito
debaixo do céu. ”
Embora o ato de esperar seja uma das piores coisas a se fazer, o tempo é o grande
mantenedor da ordem e, estranhamente da sabedoria. Esperar parece até arte no
mundo em que vivemos. Boa parte das situações precisa de urgência e rapidez e
quando ouvimos Deus nos dizer: “espera”, ficamos afoitos e sem compreender que
seja de fato essa a vontade divina.
Mas você sabe tão bem quanto eu que há tempo para todas as coisas. O primeiro
milagre que Jesus fez enquanto estava na Terra foi aos 30 anos. Jesus viveu cada
momento da maneira como era necessário. Quando criança, o encontravam dentro do
templo aprendendo a Bíblia e conversando com os grandes mestres sobre a Palavra.
Na juventude, construía móveis como profissional da carpintaria, mas por que ele agia
dessa maneira? Por que não operou prodígios na infância, já que ele era o grande
enviado de Deus?
Porque há tempo para todas as coisas e você precisa aprender isso. Muitos almejam
posições elevadas quando não sabem ser fiel em pequenas coisas. Se é tempo de você
ficar calado e aprender, fique. Filhos respeitem seus pais agora, porque um dia você se
casará e o tempo de honrá-los terá se esvaído. Pai e Mãe pegue seu filho no colo e
conte boas histórias, porque ele crescerá e quando adulto não desejará mais o seu
aconchego.
As regras desse mundo indicam que é tolo esperar, mas a Palavra nos mostra que
esperar em Deus é sábio. Chegou o tempo de você descansar e parar de querer ser
dois em um, de tentar fazer o amanhã acontecer. Você é como eu, uma criança aos
olhos do Todo Poderoso e não pode fazer o impossível acontecer. Então deixe que a
pessoa capaz possa fazê-lo: Jesus!
Espere, pois seu tempo de colher vai chegar! Viva o hoje!
Tenha um excelente dia!
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“Eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a
porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo”
Quando abri a porta do meu coração para a plenitude do ministério do
Espírito Santo em minha vida, Ele começou a falar comigo e a tratar
comigo sobre cada área da minha vida; não havia nada em que Ele não
estivesse envolvido. Gostei disso, mas não gostei disso – acho que você
sabe o que quero dizer.
Deus falou comigo sobre como eu falava com as pessoas e sobre as
pessoas. Ele falou sobre como eu gastava meu dinheiro, como eu me
vestia, quem eram meus amigos e o que eu fazia como diversão. Falou
comigo sobre meus pensamentos e atitudes. Percebi que Ele conhecia os
meus segredos mais profundos e que nada estava escondido Dele. Ele não
estava mais na sala “do domingo de manhã” da minha vida, mas era como
se estivesse governando toda a casa! Eu nunca sabia quando Ele poderia
começar a falar comigo sobre alguma coisa em minha vida. Como
mencionei, foi empolgante, mas também foi desafiador, porque eu sabia
que o fato de Ele falar comigo levaria a muitas mudanças em minha vida.
Todos nós queremos mudar em algumas áreas, mas quando a mudança
chega, pode ser assustadora. Geralmente queremos que nossa vida mude,
mas não o nosso estilo de vida.
Talvez não gostemos do que temos na vida, mas nos perguntamos se isso
não é melhor do que as outras alternativas. Podemos ficar ansiosos ou até
com medo de perder o controle das nossas vidas e permitir que alguém
que não podemos ver o assuma.
Ouvir e obedecer à voz de Deus enquanto Ele trabalha em nossa vida
significa viver para o Seu prazer e glória, e não para o nosso prazer e
glória. Podemos ficar nervosos ou apreensivos por abrir as portas de todas
as áreas da nossa vida para Ele, mas eu garanto que vale a pena.

A PALAVRA DE DEUS PARA VOCÊ HOJE: Convide Deus para entrar em
todas as áreas da sua vida.

32

Intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele
revelará os segredos da sua aliança.

Ninguém a sua volta pode ver as coisas que você faz, mas
Deus vê cada uma delas. Todas as vezes que você ora, Deus
vê. Todas as vezes que você toma uma atitude de bondade
secretamente, Deus vê e planeja uma recompensa para
você publicamente (veja Mateus 6.1-6). Sirva ao Senhor em
tudo o que fizer hoje. A Palavra diz: “De manhã semeia tua
semente, e à tarde não retenha a tua mão, porque você não
sabe qual delas prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas
serão bem-sucedidas” (Eclesiastes 11.6 ).
Deus prosperará o que você fizer para Ele.
Tenha um excelente dia!
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“O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você; ele nunca o
deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo! Não se desanime! ”

Às vezes a vida nos assusta com algum tipo de perda, preocupações
financeiras, saúde ou em muitas outras áreas. Enquanto carregamos estes
fardos e ansiedades, desejamos uma mão forte para nos segurar e nos
manter firmes e seguros.
Quando Josué assumiu a liderança de Israel, Moisés o lembrou da ajuda
divina em tempos árduos. Nos dias difíceis que viriam, Josué precisaria
lembrar-se de confiar em Deus e suas promessas. Moisés disse: “O
próprio Senhor irá à sua frente e estará com você; ele nunca o deixará,
nunca o abandonará. Não tenha medo! Não se desanime!
”(Deuteronômio 31:8).
Em Isaias 41:13 Deus nos encoraja: “Pois eu sou o Senhor, o seu Deus,
que o segura pela mão direita e lhe diz: Não tema; eu o
ajudarei.” Quando a vida se torna assustadora, Deus está conosco,
podemos segurar suas fortes mãos!
Na presença de Deus, os medos desaparecem.
Lembre-se: “O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você; ele
nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo! Não se
desanime! ”
Tenha um excelente dia!

34
"Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize."

E se a resposta que Deus tem para você for “não”? E se o seu futuro não
for como você sonhava? Talvez para essas perguntas, você diga: “Não tem
problema, porque minha vida está no centro da vontade de Deus”. Está
mesmo? Perdoe-me a dúvida, mas talvez eu esteja certa. Digo isso
também a respeito de mim, porque temos sido iludidos pelas nossas
próprias concupiscências de prazeres, promessas de sucessos e ilusões de
“vitórias” que a Palavra de Deus sequer fala a respeito. Não me entenda
mal, não me refiro a vida em abundância que Jesus tanto disse, mas a
loucura de um futuro perfeito e sem dificuldades.
Jesus sempre dizia, durante sua peregrinação na Terra, para termos bom
ânimo quando passarmos por várias tentações, nos incentivava a
prosseguir nos dias maus apontando seu próprio exemplo de ter vencido o
mundo e hoje ficamos desesperados quando o dia mau bate à porta (João
16.32). Se algo não vai bem como você desejava, simplesmente abandonase a obra de Deus com a justificativa de que Deus tinha planos diferentes.
Se você não recebe a “bênção” que sonhava, fica lamentando pelos cantos
e fazendo mil campanhas para a vitória chegar voltadas para o próprio
“eu”.
Acho maravilhosa a resposta que Jesus dá para a mulher Samaritana “se
você soubesse quem é que te pede água é você que me pediria e eu te
daria a água da vida eterna” (João 4.10).
É de Jesus que precisamos e não que as coisas deem certo. Não adianta os
negócios irem bem, a conta em o banco estar azul, e ter os sonhos
realizados se Jesus não for o centro de nossas vidas. É Ele quem faz a vida
fazer sentido. Vamos parar de buscá-lo simplesmente para ter uma vida
abençoada, estejamos nele, amemo-lo de todo o nosso coração e assim
veremos que a paz que Ele oferece, o mundo, com todas as suas riquezas
e paixões, jamais poderá nos dar. (João 14.27).

Tenha um excelente dia com Jesus!
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Todas as promessas que Deus lhe fez, creia!
Imagino Sara…
Imagino Maria…
Como elas não ficaram no momento em que o Senhor lhes prometeu algo
que para elas era impossível de acontecer!
Medo? Susto? Confiança? Gratidão? Sentimentos tão contraditórios que
expressam nossa “insignificância” diante da Onipotência do Senhor Deus.
Sara, 90 anos e estéril seria mãe de nações?
Maria, uma adolescente solteira seria mãe do Salvador da humanidade?
Pois é… somente Deus faz o impossível acontecer! Somente o Senhor tem
poder de fazer com que do nada, algo aconteça. Somente Deus faz com
que o informe tome forma! Deus realiza o impossível, aquilo que aos
nossos olhos jamais poderia se realizar. É por isso que se chama
IMPOSSIVEL! É por isso que nos deixa, atônitos, assustados, pois como “é
possível aquilo acontecer! ” Você contempla a fidelidade e bondade do Pai
sobre sua vida… É algo sem explicação.
Se Ele prometeu, vai cumprir! Pode esperar! Pode confiar! Nunca falha!
Nunca demora! Ele é perfeito e tem cuidado com os mínimos detalhes das
promessas! Não é de qualquer forma! Não é sem um tratamento especial!
É bom, é perfeito, é agradável! Aleluia!
Difícil crer quando não vê. Difícil esperar quando o tempo já passou… Mas
aquele que fez a promessa sabe o tempo e a hora certa de fazê-la cumprir.
Como poderia esquecer se não dorme nem cochila o guarda de Israel? O
Senhor das Nações? O Todo-Poderoso? O Seu Pai?
“Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as Suas
promessas.” (Lucas 1.37.)
Deus te abençoe!

36

Só em Deus está o descanso, ó minha alma: dele vem a minha salvação.
Só Ele é minha rocha e salvação, meu baluarte. Ele jamais me deixará
desesperar!

Só em Deus, só em Deus está o descanso! Precisamos repetir diversas
vezes até a nossa alma entender que Deus está no comando! Há
esperança para aqueles que esperam em Deus! Essa esperança não nos
deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração,
por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. (Romanos 5:5)
Deus nos convida a participar do Seu descanso (Mateus 11.28,29), pois a
vitória está em confiarmos e esperarmos tranquilamente em Deus (Isaías
30.15).
A nossa suficiência vem de Deus (2 Coríntios 3.5), pois é Deus quem
estabelece e remove reis, tempos e estações (Daniel 2.20, 21). Por isso, a
vitória que vence o mundo é a fé (1 João 5.4).
Entregue suas ansiedades a Deus, e aprenda a descansar nele.
Tenha um dia abençoado!

37
“O ser humano pode fazer muitos planos; contudo, quem decide é Deus,
o SENHOR!”

Descanse sua mente!

Você pensa muito? Sua mente se agita o tempo todo com preocupações
sobre você estar ou não fazendo tudo certo?
Algumas pessoas podem não pensar o suficiente, mas por outro lado,
Deus não quer que nossa mente seja cheia de planos baseados em obras
da carne que não são parte do seu plano. Ele quer que busquemos sua
face e encontremos seu propósito para nossa vida.
“Eu sei, ó SENHOR, que não é do homem o seu caminho; nem do homem
que caminha o dirigir os seus passos”. Jeremias 10:23
Ao mesmo tempo em que podemos ter alvos e um sentimento de missão
nas nossas vidas, elas não são nossas para planejar. Cada dia deve ser
saudado como um presente de Deus. Cada alvo deve ser perseguido para
a glória de Deus. Cada direção verdadeira é um presente dado a nós
através da Palavra do Pai ou do seu Espírito.
Coloque diante de Deus todos os seus planos e assim se for do querer dele
acontecerá.
“Quanto mais me aprofundo na Palavra de Deus, mas vejo que tenho
muito o que aprender, Ele é infinito!”
Tenha um excelente dia!

38

“Provai e vede como o SENHOR é bom. Como é feliz o homem que nele
se abriga!”

A cada dia que se passa, o nosso dia fica mais corrido. Parar as vezes
parece perca de tempo, ou até mesmo nem conseguimos fazer isso, pois
estamos tão dominados pela modernidade que descansar, parar, refletir é
cada vez mais difícil. Não estou dizendo o descansar como: Não fazer
nada, viajar, fugir dos problemas e SIM descansar a mente e o coração no
Senhor Jesus, poder descansar em seus braços.
Para todo lado que olhamos vemos praticamente TODOS passando por
algum tipo de tribulação, seja sentimental, financeira, familiar, saúde etc.
Deus pode agir em qualquer situação, pois Ele é o nosso consolador,
advogado, provedor, medico, Ele é tudo o que precisamos!
Este versículo nos convida: “Provai e vede que o Senhor é bom!”. Vamos
provar e ver que se descansarmos no Senhor, será muito bom! Porque
aquele que se abriga nele é muito feliz!
Vamos nos exortar a confiar em Deus, do mesmo jeito que o Salmista fez
dizendo: “Por que estás abatida, oh minha alma? Por que te perturbas
dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei.” (Salmos 43:5)
Muitas vezes ficamos esperando as pessoas dizer a nós para
prosseguirmos, mas chegou o tempo de dizermos a nós mesmos: “Não
vou ficar assim, vou esperar em Deus!”
Vamos orar?
Em ti busquei refúgio, ó SENHOR; não permitas que eu jamais seja
frustrado. Por tua justiça, abriga-me. (Salmos 31:1) E minha alma se
regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. (Salmos 35:9).
Tenha um excelente dia!

39
"Será que esses ossos podem ter vida de novo?"
Amados. Deus me deu a oportunidade de assistir uma ministração. Eu fui muito abençoado com cada palavra. Então
tive o cuidado de ouvir e escrever aqui para vocês. Vale a pena ler!
Eu creio verdadeiramente no poder da palavra de Deus, no poder de Deus! Eu creio verdadeiramente que mesmo
que a vitória que você tanto precisa, a vitória que você tanto espera, se até agora ela não chegou, se você está vivo,
pode esperar, porque a sua vitória vai chegar!
A resposta de Deus, vai chegar para você! Sabe por quê? Porque quando a dor passa por nós e a gente conhece
uma senhora chamada dor, a gente reconhece a senhora dor na história de outras pessoas, como nós.
Se para você está difícil, não pense que você é exclusivo. Se você muitas vezes tem certeza absoluta que ali acabou,
não dá mais, que dali você não passa mais e você diz: “Eu não aguento mais! ”
Você já disse isso alguma vez? Saiba que essa é a história de todos nós.
Todas as vezes que a palavra se encontra com você, e você se encontra com a palavra, você nunca mais é a mesma
pessoa. Porque a palavra de Deus é poder.
Pode até parecer que não aconteceu nada. Quantas vezes nos deixamos enganar e nós chegamos a pensar: “Não
aconteceu nada, Deus não me ouviu mais uma vez! ”
Quantas vezes eu no auge de uma dor disse: “Eu acho que vou desistir, eu não aguento mais!”
Foram pouquíssimas vezes, mas ouve vezes, em que eu estava no chão, e eu queria conhecer aquele homem, que
eu sou quando Deus me usa para abençoar outras pessoas. Nesse momento eu disse: “Deus o Senhor faz tanto
através de mim, olha para a minha dor, olha para a minha luta.” E muitas vezes Deus fica em silêncio, e os
silêncios de Deus, as vezes são mais difíceis de se ouvir do que a voz de Deus. Eu dizia: “Fala alguma coisa Deus,
diga qualquer coisa, porque esse silêncio não dá! O que significa esse silêncio?”.
E sabe o que Deus falou para mim, na última vez que ele se encontrou comigo recentemente? Ele disse: “Eu fiquei
em silêncio, na sua dor, porque você não estava parando para me ouvir de verdade!”
Quem sabe hoje exista uma pessoa lendo essa mensagem, que talvez esteja dizendo: “Senhor fala comigo!” E o
Espírito está silencioso, mas exalando algo que diz: “Mas você pode me ouvir?”
Sabe o que Deus tem falado comigo? “Muitas vezes nós temos que nos despojar dessas estruturas, dessas
fortalezas, porque nós não somos sempre assim. Aliás, nós não somos nada. A fortaleza das nossas vidas está
escrita: É o Senhor! A torre forte da nossa vida é o Senhor! O castelo forte e o redentor que todos os dias é
redentor por nós, para nós, e é ele que todos os dias nos põe de pé, é o Senhor!” Essa disposição que tenho para
escrever para vocês é genuína de Deus em mim. Porque é ele quem nos faz ficar de pé. É ele quem nos faz
prosseguir. É ele quem nos faz buscá-lo. É ele que nos faz se quebrantar. Porque está escrito: “Porque dele e por
ele, e para ele são todas as coisas. A Ele pois é toda glória para sempre!”
Eu quero dizer que um vencedor não é um vencedor, porque esta sempre forte. Porque isso não é a verdade das
nossas vidas. Um vencedor, é um vencedor, pelo Rei dos Reis, pelo Deus dos exércitos, que nos salvou e que nos dá
fôlego de vida.
A palavra de Deus é poder, e a fé vem, pois, a fé vem de ouvir a palavra de Deus, e é isso que você esta fazendo
agora.
Você pode suportar um pouco mais essa dor e essa angustia? Você pode esperar em Deus? Você pode esperar pelo
escape, pelo descanso, pela cura, pela recompensa que vem de Deus? Ela vem sobre a sua vida, sobre a sua história,
sobre a sua casa, porque Deus tem poder. Ele quer se encontrar com você e com os seus medos e resolver todas as
suas questões por dentro de você, por fora de você e te dar paz, te dar graça, te dar força, te dar esperança, e te dar
a vontade de se levantar novamente!

Não desista, não desista!

40

Ainda antes que houvesse dia, eu sou; e ninguém há que possa fazer
escapar das minhas mãos; agindo eu, quem o impedirá?

Ninguém pode desfazer aquilo que Deus faz, por isso que muitas vezes
parece que as coisas de Deus estão demorando.
Quando Deus fizer tenha a certeza que será algo que não poderá ser
desfeito. As obras de Deus não se desfazem com o passar do tempo, ou
das estações. O que Deus fizer em sua vida, estará para sempre marcado
em sua história. A porta que Ele abre ninguém fecha.
Deus é a chave de acesso a qualquer milagre, e qualquer mover
sobrenatural. O Deus da bíblia é o Deus que abre portas. Ele cria acessos,
concede oportunidades e abre portas de emergências. O propósito
estabelecido por Deus só poderá deixar de existir quando chegar ao seu
destino final.
Por isso creia que no momento em que a luta fica mais dura é só o
anúncio do socorro de Deus chegando. Ele ainda luta suas batalhas, e age
nas suas fraquezas.
Temos um Deus que não desiste de nós, e mesmo quando todos
estiverem firmes no Não, mas Deus disser Sim, acredite mais no “sim” de
Deus, do que no “não” de qualquer pessoa.
Quando Deus age, não apenas as pessoas e as circunstancias não podem
impedir, como também não podem desfazer o que Ele fez.
Por isso hoje profetize na sua vida e sobre o seu problema: “Agindo Deus
ninguém impedirá!”.
Tenha um excelente dia!
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"De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos
perplexos, mas não desesperados; somos perseguidos, mas não
abandonados; abatidos, mas não destruídos".

O diabo quer te roubar, pois ele sabe que Deus recompensa aquele que o
busca. O diabo tentará te pressionar, tentará fazer pessoas te
decepcionar, vai tentar usar pessoas para te perseguir, vai tentar te
abater, mas você não vai deixar!
Ele vai tentar te apertar tanto para que você recue ou desista. Não se
entregue, essa luta quem vai vencer é Deus!
Não desanime, não se desespere, não se sinta abandonado(a) e
nem destruído(a).
Deus está dizendo nesse dia: Você não está percebendo? Essa força
contraria está vindo para não deixar você viver os meus propósitos para a
sua vida! Seja forte, eu estou com você, eu te sustento e te fortaleço. No
dia mal lembre-se da minha palavra, Eu estou vendo tudo, Eu sou fiel!
Tenha um excelente dia!

42
“Ao homem pertencem os planos dos corações, mas do Senhor vem a
resposta da língua. ”

Deus às vezes fala conosco através da nossa própria boca. Aprendi isso
quando estava enfrentando uma decisão importante e precisava de uma
resposta vinda de Deus, mas parecia que não encontrava Sua direção. Os
meus próprios pensamentos me deixavam confusa, e eu não estava
fazendo nenhum progresso até que fui dar uma volta com uma amiga.
Minha amiga e eu discutimos o assunto por cerca de uma hora enquanto
caminhávamos, desfrutando o ar fresco e a companhia uma da outra.
Discutíamos várias soluções possíveis e os seus prováveis resultados.
Falamos como seria bom lidar com a situação de uma maneira, e como
seria mal lidar com ela de outra forma. Enquanto continuávamos falando,
de repente uma solução sábia para a minha situação estabeleceu-se em
meu coração, saiu de minha boca e eu soube que ela vinha do Senhor. Ela
não saiu da minha mente; surgiu do meu espírito, do meu interior.
O que decidi que precisava fazer não era algo que eu quisesse fazer
naturalmente. Uma parte dos meus esforços se concentrava em querer
convencer Deus de que aquela situação devia ser tratada de modo
diferente. A voz dele foi difícil de definir porque a minha mente já estava
determinada contra o Seu plano. Uma mentalidade obstinada é uma
grande inimiga da paz e pode impedir a nossa capacidade de ouvir a
Deus. Precisamos estar dispostos a deixar de lado os nossos próprios
desejos ou podemos perder uma palavra clara da parte Dele. Ele sempre
sabe o que é melhor e temos de submeter o que pensamos ao que Ele
pensa em todas as circunstâncias.
Deus promete que se o buscarmos, Ele encherá a nossa boca com as
palavras que precisamos dizer (Salmos 81.10). Foi exatamente isso que Ele
fez por mim e o que Ele fará por você à medida que você continuar a se
render aos Seus planos.
A PALAVRA DE DEUS PARA VOCÊ HOJE: Peça a Deus para encher sua boca
com as palavras que você precisa dizer hoje.
Tenha um dia abençoado!
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"E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é
a intenção do Espírito; porquanto, o Espírito suplica pelos
santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos
certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de
beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados
conforme seu plano."

O que significa "aquele que sonda os corações"? Significa que o
Espírito Santo sonda seu coração com a intenção de remover
tudo o que é contrário à vontade de Deus, seu Pai, o Edificador.
Então, o Espírito Santo coloca em seu coração o plano que Ele
ouviu para sua vida pessoal antes do início dos tempos, quando
Deus formulou seu plano para você. Ele ora o plano perfeito de
Deus em seu espírito para que você não somente conheça o que
você é chamado para fazer, mas como realizar este chamado no
momento perfeito, na vontade e poder de Deus.
Tenha um excelente dia!
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Alegrem-se todos os que confiam em ti.

Você confia em Deus?
Sei que é muito difícil manter a alegria diante da espera. Muitas vezes nos
apresentamos diante do Senhor, colocamos diante dele as nossas
petições, mas quando concluímos a oração nosso semblante ainda está
triste. Você confia em Deus mesmo?
Se eu confio, eu tenho certeza que ele tem todo o poder. E se eu sei que
ele tem todo o poder, porque continuo triste?
Sabe por que muitas vezes oramos e o nosso coração ainda continua
triste? É porque oramos com pressa, vamos diante de Deus e
descarregamos um monte de coisas e logo dizemos Amém. Ai está o erro!
Deus quer ter tempo conosco, quer nos ouvir, mas também quer que
possamos ouvi-lo e que recebamos a sua Paz, sintamos a sua presença.
Esse momento a mais na presença dele nós traz a verdadeira confiança, e
a verdadeira confiança nos traz a alegria.
Não podemos confiar e desfilar com o rosto de luto. Nesse dia confie no
Senhor com alegria!
Tenha um excelente dia!

45

“Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus...”.

Ei, psiu, silencio! Pare de questionar, pare de querer fazer do seu jeito,
deixe Deus fazer o que ele tem para fazer! Enquanto você quiser dar um
jeitinho, querer dar opiniões para Deus, nada vai acontecer! Não temas!
Enquanto satanás tenta te derrubar, te desanimar, se você descansar em
Deus e tomar postura de filho e filha do Rei, você automaticamente fará
com que os planos do inimigo sejam todos frustrados. Nenhuma arma
forjada poderá prevalecer contra você! (Isaias 54:17)
Simplesmente confie! Saiba que, se você entregar nas mãos de Deus,
TUDO, exatamente TUDO vai cooperar para o seu bem. Até mesmo os
levantes e as afrontas do inimigo vão ser um degrau para te levar até a
vitória. Descanse!
Diga para a sua alma: “Ei, quieta, silencio, espere para ver o que meu
Deus vai fazer!”
Quando sua alma ficar agitada, lembre-se de mandar ela ficar quieta!
Tenha um excelente dia!
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“O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao
romper do dia.”

Vai amanhecer não desista!
Mais um novo dia se iniciou, e aí você pode estar pensando:
“Deus quando vai amanhecer? Tenho planos, sonhos e cadê
Senhor? ”.
Deus manda te dizer: Vai amanhecer!
O choro é preciso, esse tempo de espera é preciso para nos
levar para mais perto de Deus, mas se não esperarmos no
Senhor, nunca veremos o amanhecer!
Aqueles que plantam com lagrimas, farão a colheita com
alegria. Salmos 126:5
Continue plantando as suas sementes, pois haverá um
momento que o romper do dia chegará e você não mais se
lembrará dos dias de choro. Você ficará como quem sonha...
(Salmos 126:1)
Qual é área de sua vida em que você está na “época do
choro”?
Deus manda te dizer: Vai amanhecer! Creia!!!
Tenha um excelente dia!
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“Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz; rompe em
cântico, e exclama com alegria... Amplia o lugar da tua tenda, e
estendam-se as cortinas das tuas habitações; não os impeças;
alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas. Porque
transbordarás para a direita e para a esquerda; e a tua
descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas
as cidades assoladas. Não temas, porque não serás
envergonhada; e não te envergonhes, porque não serás
humilhada; antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade.
”
Significado de Estéril: Que não produz frutos. Que não gera.
Incapaz de produzir. Sem resultados.
Qual área de sua vida você não está vendo produzir? Você até uma
vez sonhou e planejou, mas não deu certo? Hoje Deus está
mandando você cantar alegremente, isso com fé!
Rompa (Finalize) a esterilidade com cânticos ao Rei dos reis. Deus
está mandando você planejar, voltar a sonhar e não duvidar. Sabe
por quê? As coisas vão começar a acontecer. Deus ainda diz mais:
Não temas, porque você não será envergonhado (a).
Ouça a voz de Deus e faça os seus planos, faça a sua parte, não
deixe a incredulidade entrar em seu coração, pois Deus não honra
uma fé falsa. Receba essa palavra e comece a cantar.
Aonde não gerava, agora vai começar a gerar, seja qual for a área e
a situação!
Tomou posse? Então, cante, cante, cante, cante....
Tenha um excelente dia, recheado de louvores

48
Tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ﬁcam
e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção
ao alvo, a ﬁm de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em
Cristo Jesus.

Quantas vezes nos vemos presos ao passado?
Muitas vezes deixamos de viver o presente, deixamos de sonhar e planejar
por causa do passado.
Relembrar o passado às vezes é bom, para termos boas lembranças, para
refletirmos sobre algumas coisas que precisam ser feitas diferentes, mas
ficar preso a ele é estar estacionado.
Não olhe para trás, o que passou já não importa mais, não tenha medo do
que virá.
Aquele que decide não olhar mais para o passado, se lança no futuro de
Deus!
Confie em Deus!
Não deixe nada te afastar de Deus!
Deixe Deus ser a tua fonte, o teu sustento, ser o teu amigo!
Seja livre do passado, não importa se foram injustiças, erros, frustrações,
decepções, percas. Seja curado! Se for preciso libere perdão, não leve
mais esse fardo, não fique preso ao passado. Avance para viver o novo de
Deus!!!
Apressa-te em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação
celestial de Deus em Cristo Jesus.
Tenha um excelente dia!

49

“E esta é a confiança que temos para com ele: que, se pedirmos
alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. ”
Devemos andar confiantes em todas as áreas. A oração é uma das formas
que podemos mostrar que nossa confiança está em Deus. Se orarmos em
vez de preocupar e tentar resolver as coisas por nós mesmos, estaremos
dizendo por nossa atitude o seguinte: “Senhor, confio em Ti nesta
situação. ”
Creio que muitos oram e depois ficam pensando se Deus os ouviu.
Ficamos pensando se oramos apropriadamente e se o tempo foi o
bastante. Ficamos pensando se usamos as frases certas, se oramos
baseado na Palavra, etc. Não podemos orar de forma apropriada se
estivermos com dúvida e incredulidade. Temos que orar com fé.
Deus tem me encorajado a perceber que a fé simples na oração resolve o
problema. Não preciso ficar repetindo as coisas vez após a outra. Ele me
escuta na primeira vez que oro. Não preciso ficar com palavras bonitas.
Posso simplesmente ser eu mesma e saber que Ele me ouve e entende.
Deveríamos simplesmente apresentar nossos pedidos a Deus e confiar
que Ele nos ouviu e vai nos responder na hora certa.
Tenha confiança em suas orações. Creia que Deus ouve até mesmo as
orações simples e infantis quando estas vêm de um coração sincero.
Ore assim: “Pai, te agradeço por me escutar quando oro. Creio que recebi as petições
que fiz a ti. Em nome de Jesus, amém”.
Tenha um excelente dia!

50

“Sustenta-me de acordo com a tua promessa, e eu viverei; não
permitas que as minhas esperanças sejam frustradas! ”

A vergonha é uma profunda reação interior concreta de se ver exposto
como imperfeitos aos olhos dos demais. A palavra vergonha está
intimamente relacionada à palavra mortificada.
A vergonha é um sentimento de profundo embaraço, a vontade de morrer
por dentro.
Quantas coisas vem sobre as nossas vidas tentando nos fazer parar,
querendo nos envergonhar e acabamos expostos diante das pessoas?
Quantas vezes também diante de tantas afrontas e decepções acabamos
deixando de sonhar, de planejar e ficamos estacionados sem nenhuma
motivação? Nessa hora as lagrimas vem, porque não temos mais nenhuma
força e nem palavra para declarar. Amados não é fácil erguer a cabeça, e
prosseguir, mas a palavra de Deus diz que QUANDO NOS SENTIMOS
CANSADOS, DEUS NOS FORTALECE – Is 40:29.
Deus cumprirá suas promessas, nossas esperanças não serão frustradas!
Em Deus faremos proezas; porque ele é que pisará os nossos inimigos.
(Salmos 60:12)
Tenha um excelente dia e que nossas forças, sejam renovadas em Deus!

51

“Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados;
ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a
esperança;”

O desespero é uma condição na qual uma pessoa se sente vencida por tal
senso de impotência ou derrota que nem sabe o que fazer. Em tal
situação, parece que não há saída. Mas para os que creem em Jesus Cristo
sempre há uma saída em cada situação porque Jesus nos disse: “Eu sou o
caminho”. (João 14.6.)
É muito reconfortante saber que, embora haja momentos em que você
seja pressionado de todos os lados e fique perplexo porque parece não
haver caminho de escape, o Senhor prometeu que não o abandonará.
Assim, quando parecer que você está caminhando para um final infeliz,
não seja guiado pelo desespero.
Deus lhe mostrará o caminho que você deve seguir e o levará através
desse caminho à vitória.
Creia nisso!
Tenha um excelente dia!

52

“Levanto os meus olhos para os montes e questiono; de onde me virá o
socorro?”

Hoje qual é o monte que está diante de você? Diante de qual monte você
tem perguntado: “O que fazer? Como vou sair dessa? ” Eu te respondo
amado do Senhor! Você pode andar, correr, buscar em vários lugares, mas
o seu socorro virá do Senhor!
Não fique com os seus olhos no monte de problema, no monte de medo,
no monte da dificuldade, levante seus olhos para mais acima, para os
céus, para Deus, pois ele te trará o socorro.
Eu não quero que você ache ou receba isso como uma simples palavra,
mas deixe –as entrar em seu coração, pois Deus está falando com você! É
isso mesmo com você!
“EU SOU O SOCORRO! Porque às vezes é mais fácil buscar a solução nas
pessoas ou em coisas? Busque em mim, eu não desprezo àqueles que me
buscam com sinceridade. Me busque e eu te mostrarei por onde
caminhar, me busque e eu te ensinarei o que fazer. Não perca tempo
questionando as coisas, ganhe tempo na minha presença! Hoje tudo
pode ser diferente, começando pela sua atitude de buscar minha
presença! Muitas coisas você não verá acontecer imediatamente, mas no
reino espiritual tudo estará caminhando mais rápido do que você
imagina! Me busque, não pelo que posso te dar, mas pelo o que
represento para você, quero ser a sua confiança! ”
Tenha um excelente dia!

53

“Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscarme-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte”.

Aqui temos um princípio: “Então me invocareis, passareis a orar a
mim”, e a promessa está em: “E eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me
achareis quando me buscardes de todo o vosso coração”. De coração
inteiro, completo.
Continuando a promessa: “Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei
mudar a vossa sorte”. Eu não sei qual é a sua sorte e como você está.
Talvez a sua sorte seja a sua família vivendo conflitos e situações mais
absurdas possíveis, ou talvez sua sorte esteja nos meses de desemprego,
ou qualquer outra situação difícil, mas a promessa do Senhor diz: “E farei
mudar a vossa sorte”.
Amado, Deus quer mudar a sua sorte, por isso, ore, porque Ele, somente
Ele, tem o poder de mudar a sua sorte. Sim, existe a intercessão daquelas
pessoas que o Senhor levanta para orar pelas outras, pois devemos
interceder uns pelos outros, mas aquela pessoa que não ora por ela
mesma, não vai conseguir orar pelos outros. É preciso abrir o coração,
contar tudo o que se passa para aquele que está sempre pronto a ouvir.
Tenha um excelente dia!

54

“Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscarme-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte”.

Aqui temos um princípio: “Então me invocareis, passareis a orar a
mim”, e a promessa está em: “E eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me
achareis quando me buscardes de todo o vosso coração”. De coração
inteiro, completo.
Continuando a promessa: “Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei
mudar a vossa sorte”. Eu não sei qual é a sua sorte e como você está.
Talvez a sua sorte seja a sua família vivendo conflitos e situações mais
absurdas possíveis, ou talvez sua sorte esteja nos meses de desemprego,
ou qualquer outra situação difícil, mas a promessa do Senhor diz: “E farei
mudar a vossa sorte”.
Amado, Deus quer mudar a sua sorte, por isso, ore, porque Ele, somente
Ele, tem o poder de mudar a sua sorte. Sim, existe a intercessão daquelas
pessoas que o Senhor levanta para orar pelas outras, pois devemos
interceder uns pelos outros, mas aquela pessoa que não ora por ela
mesma, não vai conseguir orar pelos outros. É preciso abrir o coração,
contar tudo o que se passa para aquele que está sempre pronto a ouvir.
Tenha um excelente dia!

55
“Queres ser curado? ”
Esperando a solução de Deus!
O primeiro passo para a resolução de um problema, seja ele físico, emocional ou
espiritual, é admitir que estamos com uma necessidade e precisamos de uma
mudança.
Jesus fez uma pergunta importante ao homem que jazia na borda do tanque de
Betesda havia 38 anos: “Queres ser curado?”. Em outras palavras: Você se importa
com o seu problema o suficiente para fazer alguma coisa a respeito, mesmo que isso
exija alguma ação, esforço, sacrifício, ou até sofrimento da sua parte?
Como acontece muitas vezes com os necessitados, aquele homem respondeu a Jesus
com auto piedade.
Quando Jesus vê que estamos precisando de ajuda e envia uma pessoa em nosso
socorro, será que nos comportamos como mártires? “O meu caso não tem solução.
Ninguém me ama. ” Uma pessoa que adota esse tipo de atitude dificilmente é curada.
Como Jesus é amoroso e conhece os nossos desejos mais profundos, Ele geralmente,
ignora a choradeira e autocomiseração e nos coloca à prova. “Levante-se”, diz Ele,
“Pegue o seu problema e vá andando. Não espere que os outros sintam pena de você.
Levante-se”.
Se você precisa de um toque do Senhor, pergunte a si mesmo se está ansioso para ver
a situação resolvida, se estaria disposto o suficiente para fazer alguma coisa a respeito.
Quando Deus vê que somos obedientes à sua vontade e que estamos dispostos a fazer
o que for necessário para ficarmos curados/livres, Ele nos envia o socorro de Jesus por
meio de uma pessoa, de um versículo da Palavra, ou um novo pensamento que Ele
coloca em nossa mente.
Devemos seguir a orientação de Deus, pois ele criou e sabe exatamente o que precisa
ser feito para nos curar.
Finalmente, quando sentimos que o poder de Deus está trazendo mudanças positivas
para a nossa vida, não devemos deixar que os céticos nos convençam de que tudo é
mera coincidência. Devemos permanecer firmes e nos afastar, como fez aquele
homem carregando sua cama, respondendo apenas: “Jesus me curou”, “Jesus me
libertou”, “Jesus me restaurou”.
Tenha um dia maravilhoso, cheio de transformações!

56

“ Deem graças ao Senhor, pois o seu amor duro para sempre”

Há dificuldades que precisamos lutar para vencer, mas também há
dificuldades que o Senhor luta por nós, precisamos estar atentos à palavra
de Deus para nossa vida com o objetivo de saber qual a sua orientação
para aquela dificuldade, aquele momento de sofrimento e dúvidas.
Podemos ver exatamente isso na bíblia, quando para vencer Jericó, Josué
e o povo precisaram dar voltas ao redor da muralha, ou seja, precisaram
lutar. Já com o povo liderado por Josafá foi diferente, Deus disse através
do profeta “...a batalha não é de vocês, mas de Deus”, e o povo apenas
prostrou-se em adoração.
Esteja atento a voz de Deus para sua vida e jamais lutará quando não for
necessário, mas também será fortalecido e capacitado quando precisar
lutar.

Tenha um excelente dia!

57

“Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me
ergue a cabeça. ”

Quando você se sente triste, tudo ao seu redor parece estar
desmoronando, e você começa a perder sua força. Sua mente, suas mãos
e seu coração começam a definhar. Mesmo seus olhos e sua voz perdem a
força. Você se sente abatido porque está olhando para seus problemas, e
isso somente faz você se sentir pior. Algumas vezes você é tentado a dizer:
“De que adianta continuar”? E acaba pensando apenas em desistir. Mas
Deus está esperando que você levante os olhos e olhe para Ele, buscando
a ajuda dele.
A vida sempre apresenta situações desanimadoras, mas você não tem de
deixar que isso o desanime. A despeito das circunstâncias desagradáveis
da vida, você pode ser confiante no Senhor, aquele que levanta sua
cabeça. Erga seus olhos, suas mãos, sua cabeça e seu coração e não olhe
para seus problemas, mas para aquele que prometeu levá-lo até a vitória.
Sorria... Isso animará seu espírito.
Deus te abençoe!

58

“O Senhor é a força do seu povo...”

Ele é a minha força, Ele é a tua força! Ele quem? Deus, o nosso Senhor, o
nosso redentor, aquele que nos amou primeiro, aquele que tem prazer em
nos ver fortalecidos. Ele é a nossa força!
Como têm sido os teus dias? Hoje Deus tem novas forças para você!
Você tem algo para resolver essa semana? Receba a força de Deus para
conseguir enfrentar qualquer tipo de barreira e no final de tudo ver que
ele te ajudou!
Você está sem esperança para essa semana? Receba novas forças para
planejar, sonhar e viver algo novo!
Hoje eu peço a Deus para te ajudar em tudo o que você precisar!
Coloque diante dele TUDO que vier a sua cabeça, sejam coisas fáceis de
resolver ou coisas difíceis. Faça com que Deus seja conhecedor daquilo
que você precisa.
Estenda as suas mãos agora e receba FORÇA QUE VEM DE DEUS!

Tenha um excelente dia!

59
"Mas ele lhes disse: Por que estais perturbados? E por que sobem
dúvidas ao vosso coração?"

Pedro era um jovem que vivia duvidando de todas as coisas. Para ele, tudo era difícil e
suas atitudes só demonstravam incertezas. Um dia, um de seus melhores amigos
lhe perguntou: "De que adianta você viver nessa incerteza? Em que ela o ajuda? Que
espera com sua descrença?" Pedro não tinha certeza nem sobre o que responder. Seu
amigo, então, concluiu: "Só há uma coisa que suas dúvidas sobre o
amanhã conseguem impedir a possibilidade de você ser feliz hoje!"

Poderemos nós alcançar o sucesso almejado no futuro? Poderá o nosso trabalho nos
conduzir a cargos mais elevados e salários maiores? Poderemos melhorar de vida, ter
uma casa nova, um carro mais confortável, um patrimônio capaz de nos proporcionar
uma boa aposentadoria? Poderemos, afinal, realizar todos os nossos sonhos?

Quando ficamos ansiosos sobre tudo isso, sofrendo antecipadamente ou nos
angustiando por coisas que poderão ou não acontecer, perdemos a oportunidade de
vivenciar momentos de alegria, de regozijo, de descanso e felicidade. Melhor é confiar
no Senhor, deixar tudo em Seu altar, esperar pela vontade soberana de Deus e
procurar viver o dia de hoje como que temos e somos e agradecer ao Senhor Jesus por
estar conosco, por caminhar ao nosso lado, por nos proteger dos dias maus, por nos
garantir a felicidade mesmo que nada do que almejamos seja alcançado.

O amanhã é incerto? Vamos viver o momento atual. O futuro nos será favorável? Jesus
está conosco e de qualquer maneira seremos vitoriosos. As montanhas serão movidas
e lançadas ao mar? O Senhor estará ao nosso lado e se as montanhas não se moverem,
nós as ultrapassaremos. A morte nos alcançará em breve? Se isso acontecer,
estaremos com Cristo e se não acontecer, Cristo estará conosco. Seja qual for o dia
de amanhã, quero estar com meu Senhor e, assim, desfrutar a verdadeira felicidade.
Tenha um lindo dia!

60

“O Espírito nos auxilia em nossa fraqueza; porque não sabemos como
orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos
impossíveis de serem expressos por meio de palavras. ”

Não é incrível! Até mesmo naqueles momentos em que minhas palavras
são bloqueadas e meu coração fica pesado, Deus ouve minha oração. E
não é porque sou expressiva, sábia, fiel o suficiente para orar como
deveria. Não! É Porque Deus graciosamente colocou seu Espírito no meu
coração para fazer conhecer o que minhas palavras não conseguem
captar, nem minha mente consegue verbalizar.
Deus ouve meus gemidos, meus desejos, minhas tristezas e os gritos do
meu coração. Ele sabe o que eu nem posso pensar, mas que sinto. Através
da obra do Espírito Santo ele responde àquelas orações inarticuladas, com
sua presença, graça e poder.
Você não está sabendo como pedir, como falar? Convide o Espírito Santo
e peça para ele te sondar e cuidar das palavras que você precisa orar.

Tenha um excelente dia!

61
“Então disse o SENHOR a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos
de Israel que marchem. ”
Aqui vemos Deus advertindo o povo de Israel, pois Deus já havia falado
que ia libertar esse povo das mãos de faraó, tinha dado tantos sinais e
livramentos, mas todas as vezes que eles se deparavam com alguma
situação difícil, eles questionavam e colocavam Moises na parede com
tantas reclamações. Até que Deus disse: “PAREM DE FICAR
QUESTIONANDO, CONTINUEM CAMINHANDO!!!”
Isso serve de lição para nós, quantas vezes perdemos tempo olhando para
trás e ficamos questionando o que será que vai acontecer? Hoje Deus te
fala a mesma coisa: “PARE DE FICAR QUESTIONANDO, CONTINUE
CAMINHANDO!!!”
Lendo mais a frente vemos que eles continuaram caminhando e então
Deus abriu o mar para eles passarem... Não sei qual é o mar que tem que
se abrir na sua vida, mas ele só vai se abrir se você parar de questionar, e
então começar a caminhar em frente.
Deus tem planos para você, mas não vai acontecer do jeito que você
quer! Deus quer apenas que você confie!
Pare de querer ouvir somente o que você quer ouvir! Pare de querer
caminhar somente por caminhos que você quer caminhar! Comece a fazer
o que Deus te mandou fazer, Continue caminhando!!!
Não está acontecendo do jeito que você quer? Continue caminhando!!!

Tenha um excelente dia!

62

"Os que confiam no SENHOR serão como o monte de
Sião, que não se abala, mas permanece para sempre."

Você confia em Deus? Então permaneça crendo, não abra
mão da sua fé diante das situações difíceis. Não seja
abalado, mas permaneça crendo sempre!
Mais uma semana se iniciando, algumas situações podem
vir para querer abalar a sua fé, mas você não vai recuar...
Segure a sua fé e vença todos as dificuldades em nome de
Jesus! Veja (2 Samuel 23:8-12) - Deus não tem prazer nos
que recuam, mas honra aquele que continua firme diante
das dificuldades e não desiste!
Deus quer honrar a sua fé, então não se abale!
Tenha fé e tenha uma semana de milagres!

63

Muitas pessoas pedem honestidade aos políticos.
Mas, elas mesmas não são honestas onde
trabalham, estudam ou vivem. Na primeira
oportunidade levam objetos que não lhe pertencem.
Compram e não pagam. Emprestam e não
devolvem. Se recebem troco a mais, não devolvem.
Se lhe oferecem propina, aceitam. Saqueiam
caminhão que tomba ou se acidenta. Há quem rouba
indiretamente, quando compra produtos roubados.
Daí alguém diz:
- MAS OS POLÍTICOS ROUBAM MILHÕES OU
BILHÕES.
Mas, se não podemos confiar um objeto de pouco
valor a esta pessoa, será que podemos confiar algo
de grande valor? Quem não é fiel no pouco, será fiel
no muito? A tentação não é maior? Qual a diferença
em roubar milhões e um pote de manteiga? O valor
do objeto roubado, mas o delito é o mesmo. Será
que, quem rouba um pote de manteiga só não rouba
milhões porque não tem acesso? E quando não
somos fiéis nas mínimas coisas que Jesus nos pede,
como seremos nas grandiosas? Repensemos
nossas ações, precisamos ser exemplo para nossos
filhos. Eles são o futuro do país e
consequentemente, os futuros profissionais:
políticos, engenheiros, professores, etc. Pensemos
nisso!

64

Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem
firmes contra as armadilhas do Diabo.

Se você soubesse que amanhã ia ter uma guerra e que a sua casa fosse o alvo principal,
o que você faria? Estou certa de que você iria fazer algo, iria se proteger, colocar a sua
família em local seguro. Não é verdade?
É isso o que esse versículo está querendo dizer para nós hoje. Situações vira e mexe
vem sobre as nossas vidas e muitas vezes vemos pessoas chutando o pau da barraca
porque não aguenta o tranco da vida. (Desculpe dizer assim)
Aqui nesse versículo vemos um alerta e por isso eu vou esmiuçar para você entender.
Ele diz assim: “Se protejam, comam da palavra de Deus, coloque em pratica, ore, cante
louvores, procurem estar perto de Deus e fazer aquilo que agrada a ele, pois quando
as dificuldades vierem, nós não vamos desfalecer, não vamos cair, não vamos entregar
os pontos, não vamos querer desistir”.
Muitas vezes deixamos para buscar somente quando já estamos na luta e então o
processo é mais doloroso, pois não estamos armados com a armadura e assim somos
alvos fáceis.
Hoje independente de como você estiver, pode ser que tudo esteja muito bem e você
se vê sem lutas, ou você se encontra no meio da guerra. Deus quer te armar agora!
Deus manda te dizer que vai te livrar dessa vez e assim que a luta acabar você deve
busca-lo intensamente!
Se você estiver alegre, cante louvores a Deus!
Se você estiver triste, cante, ore e se não conseguir procure alguém que você sabe que
pode orar por você!
Hoje procure se armar e se você conhece alguém que precisa, ajude ela a se armar
também!

Tenha um excelente dia!

65

“Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que
penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque
não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas
fraquezas; porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem
pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que
possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados
em tempo oportuno. ”

Jesus nos compreende inteiramente porque deixou o céu e veio a terra
como ser humano. "Ele sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser
igual a Deus. Mais aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens." (Filipenses 2:6-7). Jesus era
plenamente Deus e plenamente humano como nós. Ele sofreu angústia,
perseguição e dor, podendo então compreender nossa angústia,
perseguição e dor e nosso sofrimento. Foi tentado de todas as formas e,
portanto, compreende nossa luta com a tentação. Embora nunca tivesse
cedido à tentação, ele entende que muitas vezes nós resistimos a ela.
Por esse motivo, especialmente em tempos de fraqueza, tentação,
confusão ou vergonha, devemos orar com coragem e confiança, cientes de
que Jesus nos compreende. Sabemos que ele está presente em meio a
tudo que nos perturba e que interfere a nosso favor.
Sabemos que, por estar com ele o Filho Amado de Deus que morreu para
salvar-nos, Deus ouve nossas orações como filhos amados.
Ore confiante! Jesus sabe o que você está passando, ele vai te ajudar!
Tenha um excelente dia!

66

"Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor..."

Sabe quando nos deparamos com as coisas não andando para frente?
Sabe quando fazemos planos, investimos tempo em algo e parece que nada acontece?
Deus ministrou em minha vida esses dias sobre isso... Muitas vezes estamos como
Jonas, fugindo da vontade de Deus para nossas vidas, para investirmos naquilo que
"achamos" ser mais importante!
Assim como aconteceu com Jonas, quando fugimos e deixamos de fazer a vontade de
Deus, ele permite que passemos por momentos assustadores até chegarmos aonde ele
quer.
Não estou dizendo que sempre isso acontece pelo mesmo motivo, mas hoje Deus nos
leva a meditar sobre isso.... Então avalie a sua vida e veja se você tem fugido de fazer
aquilo que é a vontade de Deus. Talvez algo que ele entregou nas suas mãos, talvez um
propósito que você fez e não cumpriu, talvez decisões que você tem tomado e você
sabe que não é o que Deus tem para você agora. Não adianta fugir!
Hoje mesmo sendo difícil tome uma postura e resolva aquilo que está pendente diante
de Deus!
Vai dar tudo certo! Tenha um excelente dia!
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"Porque para Deus nada é impossível."

Todos os dias somos bombardeados com más notícias, e infelizmente
muitas vezes nos deixamos abater achando que dessa vez vamos padecer,
pois todos estão sendo afetados.
A preocupação nos paralisa, o medo nos rouba e tudo isso nos faz
esquecer quem é o nosso Deus!
Hoje Deus me direcionou nessa palavra para te dizer que Ele está conosco,
mas aonde está a nossa fé? Não importa para aonde o mundo está indo,
não se conforme com esse mundo, mas renove a sua mente com a palavra
do Senhor...(Romanos 12:2).
Repita comigo o versículo chave de hoje: PARA DEUS NADA É IMPOSSÍVEL!
Quais são as suas necessidades? Exponha a Deus em oração e veja o
milagre acontecendo, pois quem pede, recebe, quem busca, encontra, e
quem bater na porta, vera ela ser aberta...(Mateus 7:8)
Deus quer cuidar de você, deixe ele cuidar usando a sua fé!
Tenha um excelente dia e viva o milagre!
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“Deus é capaz de fazer abundantemente mais do que tudo o que
pedimos e pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós”.

Quando oro sobre algo ou se medito em todas as pessoas que sofrem,
tenho um forte desejo de ajudar todas elas. Às vezes sinto que meu desejo
é maior do que minha capacidade, e é, mas não é maior do que a
capacidade de Deus! Quando algo que enfrentamos em nossas vidas ou
ministérios parece tão grande diante dos nossos olhos que nossa mente
dá uma “pane”, precisamos pensar no espírito.
No plano natural, muitas coisas são impossíveis. Mas no sobrenatural, no
plano espiritual, com Deus nada é impossível. Deus quer que acreditemos
em coisas grandes, que façamos grandes planos e esperemos que Ele faça
coisas tão grandes, que nos deixe boquiabertos e espantados.
Geralmente Deus não chama pessoas que são capazes. Se fosse assim, Ele
não receberia a glória. Frequentemente Ele escolhe aqueles que, no
natural, sentem como se a tarefa fosse algo completamente acima de suas
capacidades, mas são pessoas que estão prontas a aceitar o chamado e
dar passos ousados de fé conforme recebem as direções de Deus.
Geralmente queremos esperar até nos “sentirmos prontos” antes de
darmos um passo. Mas quando nos sentimos prontos temos a tendência
de nos apoiar em nós mesmo ao invés de nos apoiar em Deus.
Hoje conheça suas fraquezas e se esforce em conhecer a Deus, Sua força e
fidelidade. E, acima de tudo, não seja do tipo que desiste.
Abra mão do medo, Tenha Fé e Atitude!
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"Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado
em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado."

O sentido bíblico da palavra esperança está relacionado à certeza que
podemos ter, de que, aquilo em que acreditamos irá acontecer. Trata-se
de uma confiança espiritual, que excede todo o nosso entendimento,
assim como a Fé!
Nós podemos ter esta certeza, está esperança, e está fé, porque em
nossos corações há muito mais do que apenas um desejo, uma emoção,
ou uma crença, pois o próprio Deus habita em nós. Quando nos tornamos
cristãos, Jesus derrama o Espírito em nós, como presente de Deus para
nos santificar, fazer de nós parte do mesmo Corpo, e habitar dentro de
nossos corações. Paulo acrescenta mais uma coisa à lista de bênçãos que
vêm da presença de Deus - o amor do Pai. Não é algo que apenas temos,
mas que Deus continua renovando através do Espírito Santo, tal como
Jesus prometeu.
Tenha certeza, vai acontecer milagre!
Tenha um dia abençoado!
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"Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer
situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou
passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece."
Todos os dias somos direcionados a sermos dependentes de Deus, quando
temos tudo podemos agradecê-lo e repartimos com outros e quando algo
nos falta podemos pedir a sua intervenção e podemos provar seu cuidado
nos mínimos detalhes.
Quando entendemos que tudo provém de Deus, podemos declarar que
podemos passar por qualquer situação, pois Deus nos fortalece sempre!
Deus não está conosco somente quando temos, quando não temos ele
também está conosco.
Quando você tem muito, Deus quer ver aonde está o seu coração...
Quando você tem pouco, Deus também quer ver aonde está o seu
coração!
Não sei se hoje você está tendo muito ou tendo pouco, mas eu quero que
essa certeza entre no seu coração... "Deus está contigo!"
Ele manda eu te dizer que ele está com você, por isso você pode declarar
em todas as situações: "Posso todas as coisas, pois Deus me fortalece!"
Tenha um excelente dia!
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"Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus..."
Lendo esse versículo consigo sentir Deus me abraçando, levantando a minha cabeça e
olhando bem dentro dos meus olhos dizendo: Aquieta, eu sou o seu Deus!
Você pode reler esse versículo? "Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus..."
Ligamos a televisão, vemos guerra, disputa, crise, desemprego, medo, enfermidade,
morte e isso nos faz ficarmos desesperados. Hoje Deus olha nos seus olhos, te abraça e
diz: Eu sou o seu Deus!
Quando ficamos desesperados, ficamos abatidos e sem perceber acabamos por
esquecer que temos um Deus, temos um Pai, temos um Senhor que tem todo poder e
todo domínio nas suas mãos.
Quando tiramos nossos olhos de Deus, começamos a questionar isso ou aquilo e as
coisas começam a parecer impossível. Existe algo no aquietar, algo no descansar que
libera o cuidado de Deus sobre nós! Ele sempre diz em sua palavra: Não temas! Então
eu entendo que se eu não temer eu consigo descansar!
Existe um milagre te esperando, mas o segredo para adquiri-lo é não ter medo e
descansar!
Hoje eu oro para que Deus nos dirija ao lugar de descanso, pois queremos nos aquietar
e viver os seus cuidados. Amém!?
Medite e ore o Salmos 46 completo e aprenda a descansar no Senhor!
Tenha um excelente dia!
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se
transportem para o meio dos mares.
Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua
braveza.
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do
Altíssimo.
Deus está no meio dela; não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã.
Os gentios se embraveceram; os reinos se moveram; ele levantou a sua voz e a terra se
derreteu.
O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Vinde, contemplai as obras do Senhor; que desolações tem feito na terra!
Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra; quebra o arco e corta a lança; queima os
carros no fogo.
Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre os gentios; serei exaltado
sobre a terra.
O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Salmos 46:1-11

27
Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o
que Deus preparou para aqueles que o amam.

Talvez Deus ande falando com você sobre algumas mudanças em sua vida
e você está com medo. Quero encorajá-lo a não ter medo de dar o
primeiro passo. Mesmo que cometa um erro, não será o fim do mundo.
Entre pelas portas que Ele está abrindo. Talvez você até precise dar alguns
passos numa certa direção para ver se uma porta antes fechada se abrirá
quando você se aproximar dela. Talvez tenha recebido uma pequena
orientação de Deus, mas não vê o quadro todo. Deus nos guia passo a
passo. Talvez Ele só lhe mostre o segundo passo depois que você der o
primeiro. Não estou dizendo que devemos fazer coisas tolas, mas quero
incentivá-lo a encontrar o equilíbrio entre viver em temor e viver em
sabedoria.
Deus é progressista, e descobri que minha fé também é. Talvez minha fé
seja pequena, e, portanto, Deus me mostre algo pequeno que tenho que
fazer. Conforme sou fiel neste algo pequeno, Ele me mostra o próximo
passo, e então minha fé cresce mais e sou capaz de lidar com isso.
Não passe a vida inteira olhando para trás e desejando ter experimentado
coisas diferentes ou feito as coisas de maneira diferente. Ficar imaginando
como poderia ter sido é um sentimento solitário. Posso garantir que você
não terá prazer em todas as tentativas, mas pelo menos terá a experiência
pessoal de saber de fato. Não terá que passar toda a vida ouvindo falar de
todas as outras pessoas que estão fazendo e se perguntando como seria.
Você não vai poder fazer tudo, mas dê um passo no tempo de Deus para
fazer as coisas que sente que Ele o está guiando a fazer.
Tenha um excelente dia!
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Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas
como águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se
fatigarão.
Mais uma semana se iniciou, sabemos dos nossos compromissos, sabemos
se será agitada ou não, sabemos se nos preocupamos com algo ou não,
mas não podemos entrar os nossos dias presente ou futuro sem a direção
de Deus.
Nesse versículo, temos uma declaração, uma benção quando entregamos
e esperamos no Senhor... Aqueles que esperam no Senhor, renovam as
suas forças!
Você já se pegou descansando seu corpo em uma cama ou um sofá, mas a
sua cabeça, seus pensamentos não param? Você precisa descansar no
Senhor!
Quando você já fez o que estava em seu alcance e não sabe mais o que
fazer, se preocupar ou ficar se martirizando não vai resolver a situação....
Descanse no Senhor!
Faça com o Salmista que perguntou para a sua alma por que estava
abatida e logo advertiu para que sua alma esperasse em Deus! Quem
espera no Senhor, renova as suas forças!!!
Quem espera no Senhor, além de ter suas forças renovadas, conseguem
olhar além, conseguem olhar por cima, assim como fazem as águias... Os
que esperam no Senhor realiza seus afazeres, suas responsabilidades, e
não ficam fadigados.
Hoje Deus está falando do cansaço que nós sabemos que vem da
preocupação, que vem dos estresses, que vem quando não conseguimos
descansar nele. Temos o cansaço dos afazeres no corpo físico, porque
somos humanos, mas o nosso espírito precisa estar renovado no Senhor
dia, após dia (2 Coríntios 4:16). Quando nosso espírito está renovado,
conseguimos dar conta de todas as responsabilidades, o que está dentro
das nossas possibilidades e o que não podemos resolver Deus nos dará a
sua graça.
Ore, coloque diante de Deus a sua semana, seus compromissos e tenha
um dia abençoado, com suas forças renovadas, pois você descansou seus
pensamentos no Senhor!
Deus te abençoe!
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Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo
profeta: “Digam à cidade de Sião: ‘Eis que o seu rei vem a você,
humilde e montado em um jumento, num jumentinho, cria de
jumenta’”.

Jesus é o filho de Deus, o próprio Deus, e poderia entrar à cidade com
todas as honras, em meio à festas e todos os rituais digno de um rei, mas
para que a promessa de Deus feita ao profeta fosse cumprida com a
riqueza de detalhes do dono da promessa, Ele pediu aos discípulos para
buscar o jumentinho, e assim fazer exatamente o que havia prometido ao
povo.
Quando Deus promete algo para você, Ele cumpre, e ainda cuida de todos
os detalhes para que você realmente possa ver o agir de Deus em sua
vida. Jesus entrou em Jerusalém e a multidão dizia: “Este é Jesus, o
profeta de Nazaré da Galileia”. Ao cumprir suas promessas com todos os
detalhes em sua vida, você também dirá do nosso Deus: este é o meu
Deus.
Espere em Deus para se maravilhar com tudo o que Ele fará!
Fique atento nos detalhes!
Tenha um excelente dia!
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"Os que olham para ele estão radiantes de alegria; seus rostos jamais
mostrarão a decepção."
Na verdade, o que nós precisamos? Foi isso que o Senhor ministrou em
meu coração!
Ele me levou até esse versículo da bíblia, e começou a falar: "Você não
precisa ver a promessa! Você não precisa saber de a promessa para poder
confiar e saber o quanto eu te amo o quanto eu me importo! Você precisa
procurar saber quem Eu Sou e a partir daí olhar para mim do jeito que Eu
Sou!
Um filho não percebe o amor do Pai, só porque o seu Pai lhe dá presente.
O filho percebe o amor do Pai, porque ele olha para seu Pai e vê o quanto
seu Pai se interessa por ele, ele olha para o seu Pai e vê no olhar do seu
Pai o quanto ele é importante. Mesmo que outras pessoas venham e
falem que o seu Pai não o ama, o filho tem a certeza do amor do seu Pai,
porque ele olha para o seu Pai e percebe isso!
Deus não quer que avaliemos o seu amor pelos presentes que ele pode
nos dar. "Ah se Deus fazer isso ele me ama, mas se ele não fizer ele não
me ama". Olhe para o seu Pai, os que olham para ele ficam radiantes de
alegria, seu rosto não mostra decepção.
Hoje nós podemos olhar para Deus e mesmo que falem que ele não nos
ama, porque ele não fez aquele milagre, porque ele não abriu aquela
porta, porque ele não fez como você queria. Nós olhamos para a maior
prova de amor que se chama Jesus Cristo! "Porque Deus Amou o mundo
de tal maneira, ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que
nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna!" (João 3:16)
A nossa alegria está em Deus e não nas suas bênçãos! Quando olhamos
para Ele ficamos satisfeitos, pois Ele é tudo o que precisamos! Quando
entendemos isso e praticamos isso, as nossas necessidades pode ser o que
for, não abalará a nossa confiança no amor de Deus!
Não duvide do amor de Deus pela sua vida, Ele te ama!
Quando entendemos quem Ele é, não ficamos desesperados pelo milagre,
ficamos desesperados por estar com Ele. Quando olhamos para Ele,
agrada-lo é a prioridade. Quando olhamos para Ele não duvidamos do seu
cuidado!
"Conheçamos o Senhor; esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como
nasce o sol, ele aparecerá; virá para nós como as chuvas de inverno, como
as chuvas de primavera que regam a terra. " Oséias 6:3
Tenha um excelente dia!
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"Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos
atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram
contra nós; as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam
afogado; sim, as águas violentas nos teriam afogado! Bendito seja o
Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes
deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador; a
armadilha foi quebrada, e nós escapamos.
O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra."
O dia do livramento!!! Esse dia Deus não quer que esqueçamos!!!!
Tendemos a esquecer dos livramentos de Deus algum tempo depois que
ele nos livrou e então a dúvida e o medo entram em nossos corações. Se
não fosse o Senhor do nosso lado, o inimigo já teria nos destruído.
Você pode se lembrar hoje de todos os livramentos que Deus já te deu?
Quantas coisas que você achou que não aguentaria, mas Deus te
sustentou?
Hoje me lembrei de quantas situações eu me envolvi por falta de
sabedoria e a culpa começou a me acusar, mas Deus me livrou e me
libertou como um pássaro que escapa das garras de um caçador. Me
lembrei de quantas vezes eu pensei que não aguentaria certas situações,
crises e desespero, e o inimigo queria se dar por vencido, mas Deus me
livrou e me libertou como um pássaro que escapa das garras de um
caçador.
Ele sempre nos livra!!! Existem momentos em que podemos ver os
livramentos, outras vezes só ficamos sabendo e existem também
momentos que nem ficamos sabendo do livramento!
Desde o momento em que o dia se inicia, o inimigo já tem uma arma
forjada, uma armadilha para nos tragar, mas Deus nos livra e nos liberta
como um pássaro que escapa das garras de um caçador.
Tenha o dia de hoje, como o dia de se lembrar do dia do seu livramento,
pois fazendo assim você não irá duvidar de que o socorro vai vir, pois o
socorro sempre vem, nosso socorro está no Senhor que fez os céus e a
terra!
Tenha um excelente dia e não se esqueça, o Socorro sempre vem!

77

Em Deus faremos proezas; porque ele é que pisará os nossos
inimigos.

Estamos no início de mais um dia, e todos nós temos algum desafio. No
versículo acima vemos que em Deus podemos fazer proezas, por isso
vamos colocar diante dele TUDO, TUDO mesmo.
Se alguma arma forjada estava sendo levantada contra a minha e a sua
vida, essa arma forjada vai cair por terra, pois nesse dia pedimos para
Deus calçar os nossos pés para que os nossos inimigos não tenham poder
contra nossas vidas e nem contra os nossos planos que são depositados
em Deus.
Neste dia pedimos para Deus a sua proteção, a sabedoria e a força para
podermos fazer proezas para a honra e gloria do nome dele!
O que é impossível para mim é possível para o meu Deus!!!
Não temeremos, pois quem está conosco é o TODO PODEROSO!
Tenha um excelente dia!
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"Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal; Porquanto te
ordeno hoje que ames ao SENHOR teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que
guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas, e
te multipliques, e o SENHOR teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir.
Porém se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para
te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu vos declaro hoje que,
certamente, perecereis; não prolongareis os dias na terra a que vais passando o
Jordão, para que, entrando nela, a possuas;"
Todos os dias temos escolhas, todos os dias temos questões e decisões a serem
tomadas.
Hoje com certeza você teve alguma escolha para se fazer, desde se fica mais 5 minutos
na cama ou se levanta de vez, qual caminho, ônibus, roupa devo usar, se vou falar a
verdade ou se vou mentir!
Existe um tipo de escolha que temos que fazer, e dependendo de qual for iremos rumo
a "vida ou a morte".
Se eu te perguntar se você escolhe a vida ou a morte, com toda certeza você vai me
dizer que escolhe a vida, até porque sabemos que a vida é a vontade de Deus para nós.
Esse tipo de escolha é muito sério e Deus tem pressa e quer de nós uma postura. Mas
muitas vezes falamos que queremos vida, mas quando chega nas atitudes, escolhemos
coisas que nos conduzem a morte, nos conduzem para longe de Deus, pois se não
agrada a ele, com toda certeza ele não está no negócio.
Quantas vezes somos ministrados com palavras (bíblia / devocional) e quando se passa
algumas horas, quando temos que tomar uma decisão não nos lembramos do ensino
que Deus nos deu.
Toda escolha vai gerar uma consequência e dependendo de qual for, até acabara
atingindo outras pessoas, e por isso pode trazer sorrisos ou tristezas.
Mas ai você pode me perguntar... Como fazer a escolha certa?
Lendo Lucas 6:12-16 vemos que Jesus se retirou para orar quando teve que escolher
os discípulos Ele não orou 5 minutos... vemos aqui que ele orou a noite toda. Não
estou dizendo que você tem que ficar a noite toda orando, embora vai ser uma benção
se você assim fizer. Mas eu quero dizer que muitas escolhas que fazemos por impulso
é porque não queremos pagar o preço de orar e esperar uma direção.
Na oração além de recebermos uma direção, recebemos também revestimento,
porque, mesmo tomando a decisão certa... lutas e dificuldades virão, mas se somos de
oração estaremos fortes e não vamos desfalecer e assim viveremos a satisfação, pois
quem obedece não perece!
Antes de escolher ore e você verá que suas decisões serão tomadas com paz e
as consequências serão lindas, pois Deus se agradará de você!
Tenha um excelente dia!
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Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos
corações sábios.
Algumas frases e orações são comuns no nosso dia a dia como: “Peço a
Deus para que feche as portas que não são para eu passar, e abra as
portas que o Senhor tem para mim” ou “quero terminar esse namoro, mas
ainda gosto da pessoa, Deus poderia tirar esse sentimento do meu
coração” ou “Eu quero me firmar na presença de Deus, mas estou
esperando o tempo de Deus”.
Não há impossíveis para Deus, para Ele é muito simples responder a essas
solicitações. Porém, existem coisas que precisamos decidir e fazer.
Precisamos crescer espiritualmente.
Imagine um bebê, ele não escolhe as roupas que vestirá, apenas expressa
fome, sono e fralda suja pelo choro. Na medida em que esse bebê cresce,
passa a tomar suas decisões e aprende a comer, dormir e ir ao banheiro
sem chorar. É um processo na vida da criança.
Assim somos nós. Não podemos ser “bebês” espirituais para sempre.
Precisamos crescer. Em vez de pedirmos a Deus para que abra e feche
portas, podemos pedir discernimento para escolher entre as portas.
Temos o Espírito Santo em nós, e Ele nos guia a toda verdade. Precisamos
entender que não somos “robôs” manipulados por Deus. Para Deus abrir
e/ou fechar portas em nosso caminho é muito fácil, mas Ele nos dá o
direito de escolha.
Da mesma maneira, temos a liberdade de escolher com quem vamos nos
relacionar. Pedir a Deus para tirar sentimentos é preguiça espiritual. Não
queremos sofrer consequências de nossas atitudes e não queremos
buscar a Deus com mais intensidade. Preferimos fazer uma simples oração
e pronto! Como um toque de mágica! Mas com Deus não funciona assim.
Não espere que Deus faça tudo para você e por você. Ele deseja que você
tome decisões sábias. Peça sabedoria e discernimento ao Senhor para
tomar as decisões necessárias em sua vida, seja a troca de emprego, o
término do namoro ou decidir se firmar e agradar a Deus.
É hora de crescer!
Tenha um excelente dia!
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“Sede fortes e corajosos; Ele fortalecerá o vosso ser,
vós todos os que confiam e esperam no Senhor! ”

Você está esperando em Deus?
Quantos de nós muitas vezes falamos que estamos esperando em
Deus? Quantos de nós no começo nos mostramos firmes, mas no
decorrer do tempo de espera nos pegamos desanimados e fracos?
Esse versículo acima nos diz: “Sede fortes e corajosos.” Você
tem sido forte e corajoso?
O salmista Davi é um exemplo para nós, pois muitas vezes ele
clamou a Deus por socorro e assim Deus de todas as aflições o
livrou. Ele esperou em Deus!
E você tem esperado em Deus ou tem entregado os pontos?
Veja o que ele diz nesse mesmo versículo: “Sede fortes e
corajosos; Ele fortalecerá o vosso ser...”
Diante das situações você sente que precisa ser fortalecido? “Sede
forte e corajoso, Ele fortalecerá o vosso ser!”
Existem momentos em que é nós que temos que agir!
Está tudo vindo contra você? “Sede forte e corajoso”, para que
ele te fortaleça, e você suporte até o socorro chegar.
Terminando o versículo: “Ele fortalecerá o vosso ser...” Isso é
para “aqueles que esperam no Senhor!”
Espere no Senhor, sendo forte e corajoso!

Tenha um excelente dia!

81

“Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia
a dia à minha porta, aguardando com esperança às ombreiras
da entrada da minha casa.”
Esta palavra nos diz que somos abençoados quando damos “ouvidos” a voz de
Deus, vigiando e esperando diariamente às suas portas. Mas como Deus usa
os períodos de espera para abençoar-nos? A maioria das pessoas
provavelmente acha difícil esperar, a Bíblia nos diz que devemos esperar.
“Descansa no Senhor e espera nele.” (Salmos 37.7.)
É bom lembrarmos sempre que o tempo de Deus não é o nosso, o dia que Ele
irá nos entregar o que tanto almejamos, não será o dia que idealizamos, mas
no tempo dele. Deus trabalha em silêncio. O tempo de Deus difere do nosso.
Seus caminhos não são os nossos, vivemos segundo o tempo terreno, porém,
Deus vê tudo sobre uma perspectiva espiritual.
Viver em um mundo cujo tempo é cronometrado, e esperar pelo tempo de Deus
é difícil, especialmente quando pedimos algo que queremos ou precisamos de
imediato. Ainda que oremos e tenhamos fé, precisamos nos lembrar que o
resultado e o tempo estão nas mãos de Deus. O tempo de espera pode edificar
nosso caráter, enquanto aguardamos que o caráter de Cristo se forme em nós.
Esperar em Deus significa renunciar nossa própria vontade e deixar que Ele
venha agir por nós, aprender neste tempo a ser paciente, adquirindo
crescimento emocional e espiritual.
Todas as coisas que Deus permite acontecer em nossas vidas, são benéficas,
ainda que não entendemos exatamente o que Ele está fazendo, temos que
confiar. O Senhor tem os melhores pensamentos ao nosso favor, e
transformará nossa vida segundo o seu propósito.
Espere no Senhor, qualquer que seja a circunstância que estiver passando, Ele
já projetou tudo em sua vida para resolver no tempo certo. Não se desespere, o
melhor tempo é o do Senhor para nossas vidas!
O tempo de espera pode edificar nosso caráter, enquanto aguardamos que o
caráter de Cristo se forme em nós.
Tenha um excelente dia!

82

“Clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu; e o
libertou de todas as suas tribulações.”
Quantas vezes falamos ou ouvimos assim: “Agora não, estou ocupado” ou
“Sinto muito, mas agora estou sem tempo.” Nosso Pai Celestial, o mestre
e Criador de tudo, sempre tem tempo para nós.
O Salmista escreveu: “Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e
os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor...Clama os justos e o
Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações.” (Salmo 34:1517)
Deus não é como uma pessoa ocupada que tenta evitar interrupções. Ao
contrário, a alegria do Pai é escutar e responder aos seus filhos. “Perto está o
Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito
oprimido” (Salmo 34:18).
Na bíblia também lemos que Deus diz: “Buscar-me-eis e me achareis
quando me buscares de todo o teu coração.” É só buscarmos a Deus com
um coração sincero e então o encontraremos!
Sempre que precisarmos conversar, o Senhor está pronto para ouvir. Deus
nunca está ocupado demais para ouvir os seus filhos.

Tenha um excelente dia!

83

"Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência; não se
aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que
maquinam o mal."

Calma, descanse no Senhor!
Não sei o que você tem orado, que tipo de resposta você tem pedido a
Deus hoje, mas a palavra que veio para nós é DESCANSE NO SENHOR E
AGUARDE POR ELE. Espere, deixe Deus fazer do jeito dele, pois o nosso
Deus não falha.
Existe um ditado que diz: Deus tarda, mas não falha! Isso é mentira!!!!
O seu Deus não se atrasa, ele não falha, ele vem na hora certa!
Não fique olhando para os lados e achando que as pessoas que nem
buscam a Deus estão se dando bem, pois Deus virá com perfeição sobre a
sua vida!
Calma, espere pelo Senhor e tenha um excelente dia!
Deus te abençoe!

84

“Porque minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a
existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este: o
aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra.”
Deus é o Todo Poderoso, ele fez a terra e o céu, mas os seus olhos gostam
de estar em você!

Mesmo sendo Deus, Ele não deixa de se importar conosco. Olha só o que
ele diz: “mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de
espírito e que treme da minha palavra.”
Você está aflito e abatido? Se alegre agora, pois Deus acaba de dizer que o
olho dele está em você!
Deus não é como uma pessoa soberba, que quanto mais tem, mas esnoba
os aflitos e humildes. Deus tem tudo, ele é criador de tudo e mesmo assim
ele se importa com você. Ele te ama, ele te quer.
Corra para ele, farta-te com a sua palavra através da bíblia e construa um
relacionamento de amor com ele. No lugar da aflição ele colocará em você
a paz e no lugar do abatimento, a alegria.
Que Deus te abençoe e reine sobre a sua vida!

Deus te abençoe!

85

"Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, descendo
do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes."

Tudo que somos, tudo que temos, tudo que sabemos fazer, tudo que
vamos aprender fazer vem de Deus! Quero destacar aqui algo que o
Senhor me fez chamar atenção...que quando não sabemos como fazer ou
desenvolver algo, nós temos que nos lembrar daquele que nos criou e
pode despertar em nós a sabedoria e a habilidade.
As vezes não enxergamos em nós algo bom, porque um dia alguém disse
que não sabíamos ou daríamos certo em algo, ou até mesmo
diante de tempos que não deram certos, não nos enxergamos como Deus
nos enxerga.
Eu quero te dizer que Deus te olha e vê um valor especial e ele vê que
você pode muitas coisas!
Hoje podemos orar em cima dessa palavra e pedir ao nosso Deus Todo
Poderoso, o Eterno, que destaque em nós os nossos dons perfeitos, que
ele nos faça enxergar e desenvolver o que ele colocou de melhor em nós e
tudo quanto formos fazer ele será exaltado e glorificado. Amém!?
Se prepare, pois vira sobre as nossas vidas, toda boa dádiva e todo dom
perfeito!
Tenha um excelente dia!

86

"Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como
um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa
língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: "O
Senhor fez coisas grandiosas por este povo".
Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos
alegres. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de
alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a
semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus
feixes."

Você não pode ver, mas vai ser lindo! Foi isso que o Senhor ministrou
através dessa palavra. Gloria a Deus!!!!
Continue plantando, Deus está falando para você continuar plantando...
Saiba mais... mesmo que estiver sendo difícil, continue firme, pois em
Deus os seus sonhos não se abortam, sua semente não é perdida, sua
oração não é perdida. Você não pode ver ainda, mas vai ser lindo!!! Você
vai voltar colhendo os frutos da sua fé!
Todas as vezes que a dúvida vier tentar se infiltrar na sua mente e nos
seus sentimentos, diga para você mesmo: "Eu não posso ver, mas vai ser
lindo!!!
Tenha um excelente dia!

87

Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite,
porquanto me questionam o tempo todo: “Onde está o teu
Deus? ” Recordo-me dessas ocasiões, e dentro de mim se me
derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu
junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à Casa de
Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que
festejava. Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por
que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança
em Deus! Pois ainda o louvarei por seu livramento; Ele é o meu
Salvador.
Esta passagem lembra o rei Davi em seu momento de glória, quando caminhou com seu povo
amado em direção ao templo de Jerusalém, conduzindo a arca do Senhor. Em nossas orações é
sempre bom lembrarmos o que o Senhor já fez por nós.
Todas as calamidades e tempestades da vida foram despejadas sobre o salmista e seu povo,
mas em meio às adversidades puderam observar, ainda melhor, o poder amoroso do Senhor
para com os seus filhos.
O salmista pede ao Senhor uma compreensão quanto a estas adversidades, mas descobre que
não tinha motivo para se queixar, porquanto o Espírito do Senhor caminhava com ele,
controlando todas as circunstâncias de modo que lhe produzissem um coração
verdadeiramente sábio e grato.
Talvez hoje você esteja pensando que já houveram dias melhores. Mas eu quero te encorajar a
louvar a Deus, pelos dias que ele te deu, e que foram maravilhosos. Esses momentos que você
está vivendo hoje é permissão de Deus para moldar a sua vida com um coração sábio e grato.
Deus não te abandonou, ao contrário tem te sustentado todos os dias, pois ele acredita em
você! Por este motivo ele manda que eu profetize sobre você a libertação, a restauração, o
amor, a esperança, o renovo, a satisfação, o milagre e a cura.
Ele é o teu Salvador!
Tenha um excelente dia!

88

Contudo, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles
quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe:
“Nós vimos o Senhor! ” Mas ele respondeu-lhes: “Se eu não vir as
marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde
estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não
acreditarei. ”.

Quantas vezes você se comportou desta mesma forma? “Se Deus fizer isso
ou aquilo eu vou tomar posição”.
Até quando vamos perder a oportunidade de viver o sobrenatural?
Por causa da incredulidade ficamos sem viver os momentos especiais!
Ao invés de ficar procurando explicações para certas situações, vamos
deixar Deus quebrar o coração de pedra. Vamos parar de ficar procurando
desculpas para as nossas atitudes.
Jesus disse: Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram!
(João 20:29)
Seja feliz, saia dessa prisão, onde só há confusão, creia na palavra de Deus,
viva somente aquilo que ela diz para você viver, acredite somente naquilo
que ela manda você crer. Não perca as bênçãos por causa da
incredulidade.
Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a
prova daquilo que não podemos ver .(Hebreus 11:1)
Não espere estar seguro para tomar uma atitude!
Tenha um excelente dia!

89
" Mas o fruto do Espírito é Amor, Alegria, Paz, Paciência, Amabilidade
(Amável / Gentileza), Bondade, Fidelidade, Mansidão e Domínio
Próprio."
Se estamos em Cristo recebemos o seu fruto, e são todos esses listados
acima. Um fruto é ligado no outro, não podendo ser usado separado. Hoje
quero destacar o domínio próprio, pois se eu não tiver domínio de mim
não conseguirei desenvolver as demais características do fruto do Espírito.
Esses dias acordei com o Espírito Santo falando ao meu coração: "Você
precisa dominar as situações e não as situações dominar você! Você
precisa dominar as coisas e não as coisas dominar você!"
Eu não sabia o porque ele estava falando isso ao meu coração, mas ele
estava me preparando para algo. Quando foi a noite eu e meu esposo
cheio de tarefas para fazer no outro dia, ao chegar em casa o carro parou
de funcionar, (Glória Deus, pois cheguei em casa)... Logo me lembrei da
mensagem do Espírito Santo, e me calei não murmurando, pois eu tinha
sim coisas que dependia do carro, mas eu declarei TODAS AS COISAS
COOPERAM PARA O BEM DE QUEM AMA A DEUS! Desaceleramos os
nossos compromissos, vimos o que era importante fazer, o que não dava
não fizemos e seguimos louvando a Deus, não deixamos a murmuração e
o desespero tomar conta de nós e nem da nossa casa.
Aqui citei algo do que aconteceu comigo, mas eu sei que muitas coisas
vêm para nos tirar o domínio de nós mesmos e da situação. Muitas vezes
gritamos, desesperamos, falamos mais que a boca e então vemos o amor,
a alegria, a paz, a paciência, a gentileza, a bondade, a fidelidade e a
mansidão descendo pelo ralo. Queridos não é se conformar com a
situação, mas sim não deixar que ela te domine....Tudo passa, por isso não
deixe que a situação domine você, o fruto do Espírito está em você, então
você vai sobressair sobre tudo, pois Jesus está contigo!
Ah, o carro voltou a funcionar? Não! Mas eu sei que Deus nos dará a
condição para arruma-lo ou nos dará um melhor, vamos viver um dia de
cada vez! Deus está comigo, ele está aí com você, não perca
o domínio próprio!
Deus te abençoe!
Tenha um excelente dia!

90

"E tudo o que pedirem em oração, se crerem , vocês receberão."

Não importa a situação e a dificuldade, tudo que nós pedirmos em oração,
se crermos receberemos!
Desperte a sua fé, pois Deus quer te surpreender!
A palavra diz: TUDO que pedirmos em ORAÇÃO, se CRERMOS,
RECEBEREMOS!
Hoje é dia de pedir em oração, crer e recebermos!
Não deixe de orar, pois eu estou orando por você, vamos testemunhar o
milagre! Você crê?
Deus te abençoe!
Tenha um excelente dia!

91

“Eu, todavia, sempre esperançoso, redobrarei mais e mais teus
louvores.”

Que afirmação poderosa!
Depois de o salmista falar para Deus sobre tudo o que estava passando e
sentindo, ele faz essa afirmação como quem diz: "Tudo bem, Senhor. As
coisas não estão tão bem agora, mas eu não deixarei de crer; não
deixarei de ter esperança. E, além disso, vou te louvar ainda mais".
Nosso coração fica mais tranquilo quando dá esse passo de fé e confia no
Senhor.
Ninguém disse que é fácil ter esperança sempre. Mas, como diz a tradução
de uma canção cristã, "Porque Ele vive, posso crer no amanhã; porque Ele
vive temor não há; porque eu bem sei que, a minha vida está nas mãos
do meu Senhor que vivo está".
Você pode crer no amanhã? Os seus melhores dias não estão no seu
passado, o melhor da sua história está diante de você! Persevere até o
fim!!!
Tenha um excelente dia!

92
"Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos
Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a
arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca
estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que
floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os
querubins da Glória, que com sua sombra cobriam a tampa da
arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar
detalhadamente."
Em toda a história da humanidade há uma busca por entender quem é Deus.
Alguns, como Moisés, ousaram perguntar e obtiveram respostas: – Eu Sou! A
minha necessidade atrai a atenção de Deus, porém minha atitude provoca o
favor de Deus. A verdade é que, depois que Adão perdeu a intimidade com
Deus, foi colocado um véu, uma cortina para fazer a separação entre o homem
e Deus. A questão é como Deus manifesta seus atributos sem ferir o homem,
pois a queda de um querubim na terra provocou um impacto e um caos,
imagina como seria a explosão que a presença de Deus na Terra causaria.
Para evitar mais caos, Deus pega sua essência e coloca tudo dentro de uma
caixa de madeira de acácia revestida de ouro de Ofir, a madeira mais simples
revestida pelo metal mais precioso. Deus traz a essência do jardim para essa
caixa chamada arca da aliança. Ali habitava com sua glória, mas essa caixa
precisava continuar atrás das cortinas.
O véu separava o divino do terreno. Deus criou na terra um lugar neutro que se
comunicava com o céu e o céu com a terra, o santo dos santos. O que me
assusta é ver tanta gente escondida atrás das cortinas. Deus se revela a quem se
revela a ele. Enquanto Moisés recebia, escrito em tábuas de pedra, a vontade
de Deus, o povo esculpia um projeto da própria alma. Nossa alma se esconde
atrás do nosso corpo.
A arca representa três níveis de unção: da palavra, pois dentro da arca havia as
tábuas da Lei, os dez mandamentos, ou seja, os princípios de Deus; da provisão,
com o maná, a provisão diária de Deus; da profecia, simbolizando pelo galho da
amendoeira que floresceu.
A palavra do Senhor traz à existência as coisas que não existem. Esse é o tipo de
palavra que Ele quer que cada um detenha. Deus pegou, tudo que estava dentro
da caixa e colocou dentro de você. O véu foi rasgado, agora só falta você sair de
trás das cortinas.
“A minha necessidade atrai a atenção de Deus, porém minha atitude provoca o
favor de Deus”.
Deus abençoe o seu dia!

93

"Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti."

Este versículo faz parte da oração do Rei Josafá. Chegou até ele a notícia
de que um grande exército estava vindo contra ele. Temendo, pois o
exército que vinha contra era muito numeroso, era maior do que o
exército dele, perder era certeza. Então ele correu para a presença de
Deus e fez uma oração dizendo do seu medo e se lembrando que ele não
podia vencer, mas Deus poderia intervir.
A atitude de Josafá trouxe a resposta de Deus que disse assim: "Não tenha
medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande exército enorme.
Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus...vocês não precisarão lutar
essa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o
livramento que o Senhor lhes dará.
Quantas notícias, quantas situações vem e nos traz medo? Hoje o Senhor
traz uma resposta: Não tenha medo, tome a sua posição, permaneça firme
e veja o livramento do Senhor!
Josafá assim fez e quando ele começou a louvar a Deus dizendo: "Deus é
bom e o seu amor dura para sempre", ele olhou para o grande exército e
viu que Deus preparou emboscadas para eles, o grande exército ficou
confundido e entre eles mesmo se estranharam e destruíram-se uns aos
outros.
Nos dias de medo, comece a louvar e ver o livramento do Senhor, pois a
luta não é sua, mas de Deus!
Troque o medo por louvor!
Tenha um excelente dia

94
"No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos;
sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir."
A cada fornalha uma nova promoção, a cada cova dos leões uma nova
promoção. Em Daniel vemos a história de um profeta que andou com
Deus e mesmo assim não esteve livre das pressões e perseguições. O fato
do rei ter tido um sonho e não ter quem o interpretasse, o deixou
perturbado. Quando não conseguimos realizar nossos sonhos,
normalmente, ficamos sem paz, ficamos perturbados.
Uma opressão, uma crise, uma afronta pode ser a sua promoção. Você
pode não entender o que está ocorrendo com sua vida ou ter a sensação
de que seus sonhos não entram na rota da realização, mas, pela ótica de
Deus, sua vida pode estar em direção à rota dos conquistadores. Entenda
que aquilo que hoje te humilha ou te entristece pode ser o que vai ser o
gatilho para lançá-lo nos planos de Deus.
Aquilo que oprimiu Daniel, o levou a promoção. Se não fosse aquela crise
e a falta de quem desse uma resposta ao caos, Daniel continuaria sendo
visto como mais um sábio, feiticeiro ou caldeu. A crise o distinguiu e o
promoveu.
Malaquias diz que tem um momento no qual se sabe a diferença entre
aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Em um tempo sem
chuva, o profeta Elias profetizou e teve respaldo em seu ministério. Foi na
esterilidade que nasceram grandes libertadores. Se não fosse a afronta
dos amalequitas, Gideão não teria passado de um homem comum, de
uma família idolatra, mas a afronta o promoveu e o projetou.
Você só precisa de uma afronta para entrar na rota dos conquistadores.
Daniel assumiu o desafio sem ter ainda uma resposta de Deus, ele disse
que responderia, porém, só obteve resposta depois que chamou para si a
responsabilidade. Quando foi estabelecido um decreto coletivo que
envolvia a vida de um profeta de Deus, a sorte de todos foi mudada por
causa de um que decidiu enfrentar o problema.
Os desafios da vida são como trampolins que te impulsionam para um
outro plano, mas, para dar certo, você precisa utilizar esse trampolim da
maneira correta. “Entenda que aquilo que hoje te humilha ou te entristece
pode ser o que vai ser o gatilho para lançá-lo nos planos de Deus. ”
Tenha um excelente dia!

100

“Davi muito se angustiou, pois, o povo falava de apedrejá-lo, porque
todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas
filhas; porém Davi se reanimou (se fortaleceu e se encorajou) no Senhor,
seu Deus.”

Quando Davi se encontrou numa situação aparentemente sem esperança,
sem ninguém para ajudá-lo, ele encorajou-se e fortaleceu-se no Senhor.
Algum tempo depois, essa situação foi totalmente revertida. (Veja 1
Samuel 30.1-20.)
Se você não acreditar em si mesmo, quem o fará? Deus acredita em você,
e essa é uma boa coisa para você fazer; ou, de outra forma, nunca fará
qualquer progresso.
Você nem sempre pode esperar que alguém venha e o encoraje a ser tudo
o que você pode ser. A confiança é algo que você decide ter.
Você aprende sobre Deus, sobre Seu amor, Seus caminhos e Sua Palavra, e
então, finalmente, você deve decidir se crerá nisso ou não. Você não irá
adiante, a menos que você decida crer em Deus e em si mesmo.

Tenha um excelente dia!

101

"A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte; os que gostam de usála comerão do seu fruto."

As palavras que saem da nossa boca têm muito poder, a forma a qual
usados interfere e muito em nossa vida. As vezes levamos mais em conta
o que dizem ao nosso respeito e esquecemos que muitas vezes nós
mesmo falamos palavras que amarram a nossa vida. Falamos que não
vamos conseguir, falamos que nada dá certo, falamos e falamos e falamos
e então comemos do fruto que geramos em nossa boca.
Deus libertou o povo do Egito e fez com que eles passassem pelo deserto
para chegar a terra prometida. O trajeto pelo deserto deveria ser em
apenas alguns dias, mas porque o povo murmurou ficaram no deserto por
40 anos. (Veja Números Capítulo 11 até Capítulo 14)
Hoje Deus quer nos ensinar a ter uma boca abençoada, usa-la em nosso
favor e em favor daqueles que estão a nossa volta. Vamos refletir e
concordar em algo agora, não é muito agradável ficar ao lado de quem só
reclama, não é verdade?
Deus quer que diante dos momentos contrários que possam ocorrer, você
tenha uma boca que declara palavras de benção e rejeite a maldição.
Quando vier a vontade de reclamar ou murmurar, se policie e diga
palavras abençoadas, mesmo que sua vontade na hora seja gritar e xingar
tudo e todos. Cancele as palavras negativas e maldizentes e use as
palavras de vida e benção!
Seus dias serão melhores, deixe Deus te usar para que isso aconteça e o
caminho até a terra prometida não será prolongado, será o tempo exato!
Tenha um excelente dia!
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"Eliseu perguntou-lhe: "Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem
em casa? " E ela respondeu: "Tua serva não tem nada além de uma
vasilha de azeite".

Em momentos de dificuldade, se não nos policiarmos deixamos de
enxergar as possibilidades, parece que não há solução e começamos a nos
desesperar.
Vemos em 2 Reis 4 a história de uma mulher que ficou viúva e logo após a
morte de seu marido as dividas começaram a aparecer, os credores
queriam levar seus filhos como escravos para que a dívida fosse paga. Ela
sabia que só um milagre poderia tira-la dessa situação, então ela procurou
Eliseu para interceder a seu favor diante de Deus. "Eliseu perguntou-lhe:
"Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? "E ela
respondeu: "Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite".
Seguindo a leitura vemos que ela seguiu as instruções de Eliseu e Deus fez
o milagre de acordo com a fé dela, com o que ela tinha em casa.
Deus traz a existência aquilo que não existe, mesmo quando
não enxergamos a solução, Deus vem e nos mostra que quando estamos
com Ele, sempre teremos um milagre a nossa espera.
Quando buscamos a ajuda de Deus e CREMOS nele, não ficamos na mão.
Não importa como virá o milagre eu só sei que ele vai acontecer!
Hoje eu te direciono a usar a sua fé, pois Deus vai mudar a sua situação!
Tenha um excelente dia!

103

"Este é o dia com que nos presenteou o SENHOR: festejemos e
alegremo-nos nele!"

Este é o dia que o Senhor nos deu de presente! Aliás todos os dias são
presentes de Deus para nós e a atitude que Deus espera de nós é festa e
alegria.
Temos a tendência de estar feliz, sorrindo, comemorando somente
quando tudo está saindo como nós queremos. Falamos que todas as
coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, mas quando não
sai como queremos ficamos tristes.
Os dias da nossa vida só serão tristes se nós permitirmos, pois quem
espera no Senhor tem as suas forças renovadas (encontra forças), tem
visão de águia (olha por cima das situações), vai à luta e não se cansa.
(Isaías 40:31)
Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos
séculos, então temos que nos lembrar que ele está conosco nesse exato
momento, em todos os momentos, dias nublados, dias de sol ele está
conosco. Não deixe nada estragar os seus dias, a alegria do Senhor é a sua
força. Você pode sim superar situações, superar a tristeza mudando o foco
e se alegrando no Senhor!
Espere no Senhor com alegria, tendo a certeza que com Deus nada fica do
mesmo jeito! Quem espera no Senhor não fica frustrado, não fica
abandonado, ele sempre vem! Então aproveite esse dia, se alegre, crie
momentos agradáveis por onde você passar, não cultue a tristeza e a
dificuldade, cultue a fé, a alegria e a sua vitória, cultue ao Senhor, pois
todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus!
Tenha um excelente dia!
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“Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as
circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
”
O que você faz quando ora repetidamente por algo e Deus parece não
responder? Quando isso acontecer, faça sempre o que sabe ser da
vontade de Deus. E é sempre dá vontade de Deus que você seja alegre,
persista na oração e agradeça-lhe, sem levar em conta as circunstâncias.
“Alegrar-se sempre” significa que temos de fazer uma escolha. Nem
sempre podemos escolher como sentir, mas podemos escolher como
reagir aos sentimentos. Quaisquer que sejam as condições em que nos
encontramos, quando reconhecemos nelas a grandeza de Deus,
experimentamos a alegria do Senhor. “Orem continuamente” significa
orar no momento em que pensar a respeito de algo, permitindo que a
oração se torne a resposta natural aos acontecimentos. O desafio para
orar sem cessar é um convite para desenvolver uma vida de oração
contínua, independentemente dos acontecimentos.
“Dar graças” é a principal razão para orar. É expressar gratidão por quem
Deus é e por tudo o que ele fez. É dizer “obrigada” a Deus nos momentos
em que não podemos ver o quadro inteiro, sabendo que ele lançará sua
luz sobre a situação. Precisamos agradecer “em todas as circunstâncias”
porque alguma coisa boa sempre acontece quando damos graças a Deus.
Quando estiver à espera de conhecer a vontade de Deus para o futuro,
persista na oração e no louvor, e permita que a alegria do Senhor entre
em seu coração.
Tenha um excelente dia!
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“Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim; porém Deus o
tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve
muita gente em vida.”

Esse versículo é parte da história sobre como Deus promoveu
José a um lugar de autoridade após seus irmãos terem-no
vendido como escravo. É uma grande demonstração do desejo e
da habilidade de Deus para vencer o mal com o bem. Os irmãos
de José pretendiam destruí-lo, mas José tornou-se o segundo no
comando do Egito e foi usado por Deus para salvar não somente
sua própria família, mas muitos milhares de pessoas.
Algumas vezes você se esquece como Deus é grande. Seja o que
for que tenha lhe acontecido no passado, você deve
compreender que isso não tem de ditar seu futuro. Coloque sua
fé e sua confiança em Deus e observe como Ele transforma as
coisas para o seu bem. Alegre- se! Deus tem um bom plano para
sua vida.

Tenha um excelente dia!
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“Os laços da morte me envolveram e, surpreendido pelas tribulações do
inferno, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Invoquei o
Nome do Senhor: “Ó, Senhor, liberta-me! O Senhor é benevolente e
justo, nosso Deus é misericordioso. ” O Senhor cuida das pessoas
simples; quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Volta minha
alma, ao teu repouso, porquanto o Senhor tem sido generoso para
contigo! ”
Um tempo atrás andei percebendo que eu estava desfalecendo, aos
poucos ia perdendo o meu sorriso, minha alegria e minha motivação.
Foram tantos planos, sonhos e eu queria que tudo fosse do meu jeito.
Quando não acontecia do meu jeito, sem perceber a frustração reinava
em meu ser. Me senti escondida dentro de uma caverna. Quem estava ao
meu lado não percebia, mas os meus sentimentos estavam lá, dentro da
caverna.
Sei que não sou a única a ter vivido isso, você pode ter passado, ou está
passando por esse momento.
Sabe quais são os sintomas de quem está caminhando para a caverna?
Vontade de parar, de desistir, não vemos futuro e queremos nos isolar.
Assim como Jesus me visitou e me chamou para fora da caverna, hoje ele
te chama também!
SAIA DA CAVERNA, RECEBA ALEGRIA, RECEBA O RENOVO QUE VEM DE
DEUS!
Na caverna você não pode viver o Novo de Deus. Saia dela agora! A mão
de Deus é sobre ti, você não pode parar!!!
Não se desespere, confie e espere, pois Deus está agindo!
Você pensa que Deus não está te vendo ou que ele tem algo mais
importante? Deus diz: Eu estou te vendo, pode sair da caverna, Eu ouvi o
seu clamor!
Estou orando por você, se alegre, saia da caverna!
Deus te abençoe!
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“Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro
espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei a terra em
que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança”.
- Nesse texto Deus promete multiplicação, sucesso e muita
conquista para Calebe.
- Poderíamos dizer que a razão desta unção de crescimento e
multiplicação é porque ele teve um espírito diferente.
PROPOSIÇÃO:
“O vencedor é aquele que combate a mentalidade responsável
por fazer retroceder”.
INTERROGATIVA:
Como descobrimos se temos um espírito de vencedor?
TRANSIÇÃO:
Entre várias facetas (lado, aspecto, ângulo) do espírito de Calebe,
há coisas muito importantes para que eu e você possamos ter
esse mesmo espírito.
O PRIMEIRO ASPECTO É UM ESPÍRITO DE MUITA FÉ.
Como você se vê?
- Eles de certa forma voltaram com um relatório maravilhoso.
- “É linda a terra, é maravilhosa, mas têm gigantes”.
- A visão dos outros dez espias era de gafanhoto.
- Números 13:33 -Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque,
descendentes dos gigantes; e éramos aos nossos olhos como
gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos.
- Ou seja, aos nossos olhos eles eram fortes e muitos e aos olhos
deles nós éramos pequenos e frágeis.
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Eu não sei qual é o seu desafio, nem quais os seus gigantes, mas
seu espírito de fé vai fazer toda diferença.
-Números 13:30 - Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: Certamente
subiremos e a possuiremos em herança; porque seguramente prevaleceremos contra
ela.
- “Se Deus se agradar de nós daremos conta”. Aqui mostra que Calebe teve um
espírito de muita fé.
O SEGUNDO ASPECTO DO ESPÍRITO DE CALEBE É QUE ELE POSSUÍA UMA
AUTOIMAGEM DE VITÓRIA.
Como você se vê espiritualmente?
- Nós podemos ver o contraste drástico entre os dez espias e calebe.
- Calebe E Josué eram os dois espias de quem Deus se agradou.
- Deus disse que eles iriam entrar na terra prometida, mas aos outros dez espias, disse
que não entrariam.
Qual é a sua autoimagem?
- Para ter esse espírito de Calebe, precisamos ter uma autoimagem de vitória.
- Você não pode viver como gafanhoto, diante de gigante.
- Deus quer trazer para nós uma autoimagem interessante:
- Não foram os gigantes que fizeram o povo ficar 40 anos no deserto, foi à mentalidade
de gafanhoto.
- Calebe ficou mais velho na idade, mas não no vigor:
- Deus já havia falado para Calebe, veja: Josué 14:7-11
Quarenta anos tinha eu, quando Moisés, servo do SENHOR, me enviou de CadesBarnéia a espiar a terra; e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração; Mas
meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo; eu, porém
perseverei em seguir ao SENHOR meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo:
Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança
perpetuamente; pois perseveraste em seguir ao SENHOR meu Deus. E agora eis que o
SENHOR me conservou em vida, como disse; quarenta e cinco anos são passados,
desde que o SENHOR falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto; e
agora eis que hoje tenho já oitenta e cinco anos; E ainda hoje estou tão forte como no
dia em que Moisés me enviou; qual era a minha força então, tal é agora a minha força,
tanto para a guerra como para sair e entrar.
- Nós precisamos assumir essa autoimagem.
- Um dos segredos principais, é você saber quem você é, qual sua imagem diante de
Deus.
Tenha um excelente dia!
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O caminho de Deus é perfeito; a palavra do Senhor é provada;
ele é escudo para todos os que nele se refugiam.

“Não se aflija ou se deprima, pois, a alegria do Senhor é a sua
força e fortaleza” (Neemias 8.10).
Estar feliz e alegre o faz forte, e ficar irado e triste o enfraquece.
Mas o Senhor é um escudo e é aquele que levanta a sua cabeça
(Salmos 3:3).
Satanás quer roubar a sua alegria, pois assim você ficará sem
forças. O diabo quer que você esteja fraco demais para orar. Ele
quer que você esteja exausto e fatigado. Mas se você se refugiar
no Senhor, Deus levantará sua cabeça e o protegerá das tramas
do diabo.
Coloque a sua confiança em Deus!
Seja alegre, cante para Jesus, declare palavras de benção sobre a
sua vida e na de todos que estão a sua volta!
Seja um daqueles que alegra o lugar por onde passa. Seja um
doador de alegria, doe sorrisos e abraços!
Deus quer se manifestar através de você!
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"Vinde a mim todos os que estais cansados de carregar suas pesadas
cargas, e Eu vos darei descanso".

Um convite para o alivio... Sim, Deus está vendo você querer levar um
peso que não é seu! Ele te chama: "Venha até mim (em oração), você que
está cansado de carregar pesadas cargas, pois eu posso te aliviar, eu posso
te dar descanso!
Podemos levar peso de várias situações, exemplo: Peso de pegar toda a
responsabilidade, peso do medo, peso da culpa, peso de sempre querer
demonstrar-se forte, peso da frustração, peso da dor etc.
Quando estamos cansados, podemos até parar e sentar ou deitar em
algum lugar para "descansar", mas os pensamentos ficam a mil, eles não
param! Podemos estar entre as pessoas, sorrir, conversar, não demonstrar
cansaço nenhum, mas ele está lá no íntimo, em nossos pensamentos.
Quando estamos nessa situação ninguém pode nos ajudar, somente esse
convite de Jesus pode mudar a situação!
Nesse momento diga: Jesus, eu aceito esse convite, tire esse fardo pesado,
estou cansado (a), preciso desse descanso que só o Senhor pode me dar!
Jesus está te vendo, ele sabe como você está se sentindo nesse exato
momento (veja Salmos 139), Seja livre desse cansaço, estou orando por
você!
Deus te abençoe!
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“Deleita-te no SENHOR, e Ele satisfará os desejos do teu
coração. Entrega o teu caminho ao SENHOR, confia nele, e o
mais Ele fará. Aquieta-te diante do SENHOR e aguarda por Ele
com paciência...”
Se queremos ser abundantemente abençoados, temos de aprender a ser
radical e profundamente obediente àquilo que Deus nos disser para fazer.
Para obedecer a Deus, temos que saber como ouvi-lo.
Em (João 21:1-3) fala que Simão Pedro decidiu ir pescar, os discípulos que
estavam com ele disseram : Vamos contigo. Naquele noite nada
pescaram.
Alguém já sugeriu alguma coisa que soava como uma boa ideia, e suas
emoções saltaram de entusiasmo para participar? Talvez você tenha dito:
“Eu vou com você”! Assim como os amigos de Pedro, podemos ser levados
pela emoção do momento e entrar em algo que pareça ser uma grande
ideia. Pedro e seus amigos pescaram a noite inteira, mas nada apanharam
. Quando seguimos nosso próprio caminho, é exatamente isso que
conseguimos: Nada! Mas os versículos seguintes mostram quão
importante é ouvir e obedecer a Deus: Entretanto, ao clarear da manhã,
estava Jesus na praia; mas os discípulos não perceberam que era Ele. E
Jesus lhes perguntou: “Moços! Tendes aí alguma coisa para comer?”. E
eles lhe responderam: “Não!”. Então Jesus orientou-os: “Lançai a rede do
lado direito do barco e encontrareis.”. Assim eles o fizeram, e logo não
conseguiam recolher a rede, por causa da abundância de peixes.
Pescar fora da vontade de Deus equivale a pescar do lado errado do
barco. Talvez você tenha lutado, se esforçado, trabalhado e se esgotado
para fazer algo acontecer; tentando fazer um plano funcionar, tentando
mudar as coisas.
Se você está trabalhando, trabalhando e trabalhando sem resultados,
Deus pode estar perguntando: “Você pescou alguma coisa”?
Se você está esgotado após seu trabalho árduo, Deus talvez esteja lhe
dizendo que você está pescando do lado errado. Talvez você esteja fora do
tempo de Deus, ou talvez esteja fora da Sua vontade completamente.
Se você perdeu sua alegria, sugiro que renda sua vontade à Deus, porque
Ele quer abençoá-lo radicalmente. Comece orando: “Senhor, seja feita a
Tua vontade, e não a minha”.
Tenha um dia abençoado!
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"Respondeu o Senhor: "Eu mesmo o acompanharei, e lhe darei
descanso...Diante de você farei passar toda a minha bondade, e
diante de você proclamarei o meu nome: o Senhor."
Nessa palavra vemos que Moisés teria um grande desafio pela frente. Mas
Deus disse que estaria com eles e esteve durante toda a jornada. Hoje em
dia não é diferente, se desejarmos e invocarmos a presença do Senhor, é
certo que ele nos acompanha diariamente. A presença de Deus tem que
ser constante em nossas vidas, não podemos dividir a nossa vida em vida
espiritual e vida secular. É necessário que venhamos reconhecer a nossa
incapacidade para enfrentar os desafios diários sozinhos, reconhecer que
Deus é poderoso e sua presença nos garante a vitória.
Devemos desejar e invocar a presença de Deus todos os dias, não
podemos buscar a Deus somente quando for a hora da dor e do
sofrimento. Inclua Deus em todos os seus assuntos, decisões e planos,
peça sempre a sábia direção e conselho do nosso Deus. Ame, deseje e
busque a glória de Deus.
A glória de Deus é o esplendor e resplendor de Deus, é a beleza e o fugor
de Deus.
Quando buscamos a glória e a presença de Deus, Ele nos oferece um lugar
junto a Ele. A presença de Deus é indispensável e nos oferece descanso,
Ele abraça a nossa causa e luta as nossas pelejas. A glória de Deus une os
céus e a terra, traz luz e revelação ao nosso espírito acerca da pessoa de
Deus, manifesta amor, bondade, graça e misericórdia. Deus libera unção e
poder, é um bálsamo novo que nos reveste com o seu poder, nos fortalece
espiritualmente e nos aproxima Dele. Hoje Ele nos oferece um lugar junto
a Ele, um lugar pertinho, coladinho dele como diz no livro de Lucas 11:9
"Buscai e achareis".
Não busque as bênçãos, busque a Glória de Deus, busque mais do Senhor
hoje, se entregue e deixe ele andar na sua frente! Deus quer te mostrar
algo maior!
"Eu mesmo o acompanharei, e lhe darei descanso...Diante de você farei
passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome:
o Senhor."
Tenha um dia abençoado!
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“Se podes?”, contestou-lhe Jesus: “Tudo é possível para aquele
que crê!” Imediatamente o pai do menino asseverou: “Creio!
Ajuda-me a vencer a minha falta de fé”.
A frase de fé mais sincera do mundo – é o que essa frase representa para
mim. O pai desse menino da história bíblia teve sua fé colocada à prova.
Ele pede a Jesus que, se puder, cure seu filho, que sofre convulsões há
muito tempo. Jesus então diz a famosa frase que muitos usam sem ler o
contexto: “Tudo é possível ao que crê.”
Imagino o que está se passando na cabeça desse pai nesse momento:
“Bem, eu não sei ao certo se Ele pode curá-lo. Ele é Jesus, é claro que
pode curá-lo! Eu já o vi curando muitas pessoas, porque não meu filho?
Mas são tantos anos, tantas tentativas em vão de vê-lo curado, será que
vai dar certo? Bem, ele me disse que tudo é possível àquele que crê…”
Então ele diz: “Eu creio! Me ajude com minha falta de fé”.
É como se ele estivesse dizendo: “Jesus, eu vi você fazendo isso antes, e
eu quero crer que isso é possível, mas não sei se consigo suportar mais
uma decepção, mais uma falsa esperança. Eu creio no seu poder, mas me
ajude com a minha incredulidade! ”.
Muitos tentam ser super-heróis do cristianismo, achando que tem que
acreditar que tudo será perfeito em sua vida. Se um problema surgir, é só
crer, porque “tudo é possível” ao que crê.
Por muitos anos eu tentei viver assim, mas a cada milagre não ocorrido, a
cada pessoa que morria, eu me sentia culpada, me sentia menos cristã,
achava que talvez nem para o céu eu iria, porque não tinha fé suficiente
para mudar os problemas da minha vida.
Quando li esse versículo atentamente vi que Jesus não requer uma fé de
super-herói, Ele quer passos de fé. Ele quer que creiamos nele, mesmo
que estejamos inseguros. Pode ser que o que queremos ou “achamos que
precisamos” não aconteça, mas com certeza a graça dele sempre estará
conosco.
A vida cristã não é isenta de problemas, mas Ele está conosco – e Ele
venceu o mundo.
Tenha um excelente dia!
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“...Eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida.”
Você já sentiu vontade de desistir? Elias sentiu.
O Senhor tinha acabado de usá-lo para mostrar a nação de Israel
que não existia outro Deus (1 Reis 18). No entanto, a ameaça da
rainha Jezabel o assustou de tal forma, que ele correu para
Berseba, para o monte de Deus, chamado Horebe.
Deus perguntou duas vezes a Elias o que ele estava fazendo ali.
Elias respondeu-lhe duas vezes, com as mesmas palavras: “...eu
fiquei só, e procuram tirar-me a vida”.
Ao preocupar-se com seus próprios temores, esqueceu-se do
que Deus havia feito através dele, no Monte Carmelo. Apesar de
sua grande vitória, Elias mergulhou nas profundezas do
desânimo. Como é fácil fazermos o mesmo!
Deus não aceitou o aviso da desistência de Elias. Ao invés disso,
mandou-o ainda cansado para cuidar de três tarefas ainda
maiores. E por falar nisso, Elias estava errado quando disse que
estava só. Deus tinha outros sete mil que não haviam dobrado
seus joelhos a Baal.
Assim como Elias, você esteja desesperado com as circunstâncias
em sua vida. Preste atenção agora, Deus falou comigo e agora
está falando com você: “Eu não vou te deixar desistir, eu vou te
mostrar que ainda posso fazer maravilhas através de você!”
É difícil continuar, muitas vezes continuamos somente por que
queremos ser obedientes, mas no fundo nossa vontade é de
largar tudo. O inimigo quer nos pressionar, nos fazer desistir,
mas Deus é conosco e não deixará entregarmos os pontos!
Deus fala aos nossos corações, você não pode parar, não é o meu
desejo ver você parar!
Tenha um excelente dia!
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"Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta
lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e
àquele que bate, a porta será aberta."
Não perca a sua fé, continue buscando, pois não há oração sem resposta!
Orações são como sementes e a presença de Deus é a terra fértil, nele não
há semente que não brote e não dê frutos (João 15:5).
Algumas vezes temos a resposta de imediato, outras ele vem nos dirigindo
até chegarmos ao que é perfeito, a paz enche nossos corações e de
repente somos surpreendido e ficamos como quem sonha. Deus não
somente ouve as nossas orações e concede as nossas petições, ele
embrulha como presente (Salmos 126).
Hoje permita-se sentir a Paz do Senhor sobre o seu coração e ouça Deus
dizendo: "Eu estou te ouvindo, continue buscando, continue batendo,
continue pedindo, pois sua oração e fé em mim não serão em vão! Não
desista, pois você está mais perto do que imagina, eu estou te ouvindo. Se
alegre, pois a sua alegria em mim te dá novas forças" (Neemias 8:10)
Coloque em um papel as suas necessidades, ore por cada uma em nome
de Jesus, medite na palavra dia e noite. Deus vai te surpreender!
Esqueça as suas frustrações, deixe as palavras negativas para traz e
prepare-se para viver tempos de milagres!
Deus abençoe a sua vida!
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“... Cantai para Deus, salmodiai ao Senhor que cavalga pelos
céus, desde a eternidade passada, fazendo ecoar sua voz
poderosa e comandando o Universo! ”
Se você soubesse que seria hoje que Deus ia agir com milagre em
tua vida, como você reagiria? Tenho certeza que você ficaria
glorificando o nome dele a todo instante.
Sabe quando uma pessoa nos tira do sufoco, nos ajuda com algo e
ficamos planejando como retribuir? Então acredito que seria esse o
sentimento que teríamos se soubéssemos que Deus iria mudar a
nossa situação.
Sabemos que “Existe um tempo determinado para cada
coisa” (Eclesiastes 3), e o nosso milagre também tem um tempo
determinado, e quando utilizamos a nossa fé em Deus, essa
certeza de que o grande dia virá entra em nossos corações, e então
não ficamos murmurando. A certeza de que a Vitória virá é tão
grande que a única coisa que conseguimos fazer é glorificar o nome
de Deus.
O diabo sabe que a fé é a chave que abre a porta do milagre, então
ele vem e tenta tirar os louvores dos nossos lábios, coloca os
nossos olhos no problema, fica lançando setas dizendo que nunca
viveremos o milagre, e assim ele vem e mata a nossa fé.
Você quer viver o milagre? Dê gloria a Deus, use a sua fé e tenha
certeza que Deus vai honrar a sua fé.
Em João 14:16 Jesus prometeu que viria o consolador, os apóstolos
tinham essa promessa e então assim como está registrado em
(Atos 1:14) “eles perseveravam em oração e suplica...” Até que
um belo momento em (Atos 2:2-4) vemos que a promessa se
cumpriu, “E de repente veio do céu um som, como de um vento
veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam
assentados... E todos foram cheios do Espírito Santo...”
Glorifique o nome de Deus e de repente os céus vão se abrir e
Deus bradará a sua vitória! Se alegre, pois Deus já decretou a sua
vitória, logo você vai testemunhar!
Tenha um excelente dia!
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"Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter
compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me
esquecerei de você! Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos; seus
muros estão sempre diante de mim."
Sim Deus mandou eu dizer para você Hoje, Ele está te vendo, suas orações,
sim ele está ouvindo... As vezes parece que a oração não passa do teto, mas
Deus está aí do seu lado através do Espirito Santo te ouvindo, lutando as suas
guerras e cuidando de cada detalhe para te abençoar.
Não tem como Deus se esquecer de você, Ele te gerou, Ele te planejou, você
está gravado(a) nas palmas da mão dele, e nada sobre você fica em oculto
diante dele.
Quando você pergunta: "Meu Deus quando vai ser? Será que vai acontecer?
Ele te responde: Eu não me esqueci de você!"
Pode orar, porque Deus está te ouvindo, pode buscar por ele, pois ele quer
cuidar de você!
Renove as suas forças no Senhor, não perca a sua fé, Deus não te esqueceu!
Muitas vezes pedimos coisas a Deus porque conhecemos somente aquilo que
podemos ver, mas Deus conhece o nosso amanhã... Ele fará infinitamente
mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder
que atua em nós.. (Efésios 3:20)
Coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: "Deus não me esqueceu!"
Após fazer isso Sorria e diga: "Deus muito obrigada(o) por não se esquecer de
mim e por cuidar de mim!"
Receba a alegria sobre a sua vida, receba o abraço do Senhor e sempre que
puder feche os olhos e declare essas palavras: "Deus não me esqueceu! E
Sorrindo diga: Deus muito obrigada(o) por não se esquecer de mim e por
cuidar de mim!"
Que a sua confiança esteja no Senhor... (Isaías 12:2)
Deus não te esqueceu, Tenha um excelente dia!
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"Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em
Cristo Jesus para convosco."

Você já deu Graças a Deus hoje?
Precisamos de tantas coisas que acabamos nos esquecendo de dar
Graças por aquilo que já temos, focamos tanto no que precisamos
que acabamos não percebendo de como somos abençoados!
Deus quer despertar em nós um coração grato, não temos tudo o
que queremos, mas somos gratos por tudo que temos.
Eu sei que por mais necessidades que você tenha, hoje você
consegue encontrar um motivo para agradecer!
Quando somos gratos, conseguimos perceber o cuidado de Deus
nos detalhes!
"Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo
Jesus para convosco."
Hoje Deus te diz: Tenha um coração grato, pois eu estou cuidando
de você! "Seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei;" Mateus
25:21
Nesse momento comece a agradecer a Deus, comece a reconhecer
o cuidado dele, mesmo que as coisas não estejam como você
deseja, seja grato e verás como tens sido tão abençoado, Deus
abrirá seus olhos!
E aí já encontrou motivos para agradecer ao Senhor? Crie um mural
de agradecimento, isso vai ser muito bom, todas as vezes que
perceber o cuidado de Deus, anote nesse mural!
Deus te abençoe, Tenha um excelente dia!
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“Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete
pecado.”
Fazer o bem? Sim fazer o bem!
Ficamos tão focados em nossas necessidades que acabamos
deixando de fazê-lo. Oramos por nós, corremos atrás de coisas por
nós, choramos por nós, pensamos em nós, nós e nós e nós!
A bíblia diz: "A Criação aguarda, ansiosamente, que os filhos de
Deus sejam revelados". (Romanos 8:19.)
Eu e você somos respostas de oração! Deus quer nos usar como
instrumentos para alcançarmos com o amor dele os corações que
estão a nossa volta.
Quantas pessoas passam por nossas vidas? Estamos fazendo o
bem? Se sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos,
estamos pecando!
Muitas vezes procuramos um culpado e até mesmo encontramos o
culpado, mas isso não faz muita diferença! Agora quando nós não
nos conformamos e fazemos alguma coisa, isso sim faz a diferença!
Podemos ser os olhos de Deus, podemos ser a boca de Deus,
podemos ser o abraço de Deus, podemos ser as mãos de Deus...
Alguém está orando em silencio e Deus quer usar você e eu para
dar a resposta! Deus quer se revelar através de mim e de você!
Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda
a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças;
este é o primeiro mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti
mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos
12:30,31
Deus está cuidando de você, agora ele quer te levantar para cuidar
de outros...Esteja atento (a), Deus vai te usar!
Hoje Deus fala para mim e para você: "Não se limite, eu quero te
usar como instrumento, o mundo aguarda pela manifestação dos
meus filhos, deixe eu te revelar"!
Declare que você é Resposta de Oração! EU SOU RESPOSTA DE
ORAÇÃO, PODE ME USAR SENHOR!
Tenha um excelente dia!
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"Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus
caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus
pensamentos mais altos do que os seus pensamentos".
Muitas vezes nós achamos que sabemos como as coisas devem acontecer
na nossa vida. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos!
Quando lemos a Bíblia, vemos que Deus tirou água de uma rocha. Jesus
disse a Pedro para ir pegar um peixe, abrir sua boca, e lá estava o dinheiro
que precisava para os impostos. Outra vez, Deus usou um corvo para levar
pão e carne para o profeta Elias que estava escondido em uma
caverna. Nunca podemos esquecer de que Ele é Deus! Ele pode usar
aquilo que nunca imaginaríamos e fazer as coisas acontecerem de um
modo totalmente diferente.
Com Deus, você não precisa saber de tudo. Tudo que você deve fazer é
acreditar e confiar que Ele é fiel. Na verdade, Ele diz em Provérbios 3:5:
"Não confie em seu próprio entendimento." Ou seja, muitas vezes não
existe nenhuma solução lógica, mas você deve continuar enxergando com
os olhos da fé, pois se você tentar descobrir de onde virá a solução, você
ficará desanimado, deprimido e frustrado(a).
Só porque você não enxerga uma luz no fim do túnel, não significa que
Deus não tenha uma saída. Lembre-se, o caminho de Deus é perfeito e Ele
está trabalhando em seu favor! (Isaías 64:4) Por isso, mude os seus
pensamentos de derrota, louve ao Senhor com todo o seu coração e olhe
para o alvo que é o Senhor Jesus!
"Coloquei toda minha esperança no Senhor; ele se inclinou para mim e
ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de
um atoleiro de lama; pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num
local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao
nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor" (Salmos
40:1-3).
Tenha um excelente dia!
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“Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós
uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos
olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são
vistos; pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem
são eternos.”
Tempos de provas passam
Você pode olhar para a sua vida no passado e ver muitos momentos difíceis
que já enfrentou, embora naquele momento pensasse: Não posso mais
suportar isso. O diabo, provavelmente, tentou-o a cada cinco minutos, fazendoo pensar que aquela tribulação ia durar para sempre.
Quando consideramos quantas vezes já atravessamos para o outro lado,
temos a confiança de que atravessaremos novamente por intermédio de Cristo,
que nos fortalece, e que do outro lado Deus fez com que essas experiências
transformassem em algo bom para nossa vida.
Paulo sabia que as estações das provações passariam. É difícil quando
passamos por tribulações, mas Paulo aprendeu a manter seus olhos no prêmio
celestial e a confiar em Deus.
Quando você for tentado a se tornar descontente, lembre-se: “Isto vai passar”.
Não importa quão difícil sua atual situação possa parecer, Deus o ama. Nunca
abandone a verdade de que Deus o ama. Você pode confiar que tudo
cooperará para o seu bem, porque Ele te ama!
Você não sabe o quanto o Diabo fica furioso quando ele atira seu melhor dardo
contra nós e mesmo assim permanecemos cheios de alegria! Não importa o
que ele faça, ainda poderemos dizer: “Eu te amo Deus. Eu confio em ti e sei
que isso cooperará para o meu bem”.
Deixo aqui uma mensagem de um louvor que fala sobre isso, me identifiquei
muito com ela.
Muito além de pedras e de pó é feito um deserto
E só quem conhece este lugar sabe o que estou falando
O deserto é uma escola
Ninguém passa porque cola
Os seus testes são difíceis demais
Não existe uma fórmula
Cada um tem que viver sua própria experiência
Para escrever a sua história
Mas se Deus está conosco o deserto vale ouro
O amargo vira doce na boca dos sonhadores
E depois que tudo passa entre as perdas e os ganhos
Fica a marca da vitória sobre os mais que vencedores
(O deserto vale ouro - Ludmila Ferber)
Tenha um excelente dia!
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“O SENHOR dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o
nosso refúgio.”

Por que as crises?
Crises são oportunidade de experiências maiores com Deus...
Crises nos fazem enxergar melhor quem somos, quais são as
nossas limitações, nossas reações, revelam a nós mesmo a nossa
estrutura mais profunda, nos mostram o que precisamos e se
queremos buscar a mudança!
As crises desafiam a nossa fé e nos tiram do comodismo!
Deus precisou levar o povo de Judá para Babilônia para que eles
despertassem, para que eles se consertassem, consertassem seus
hábitos, para que eles revessem a sua fé, e para mostrar que Deus
era com eles, e que tinha um futuro brilhante para eles.
As Crises nos fazem enxergar de um modo diferente e na maioria
das vezes até mostrar quem é o nosso Deus. As Crises nos fazem
enxergar que para ele não há limites, nos mostra o tamanho do Seu
amor, e os planos dele para nós!
Você está vivendo um momento de crise? Pare por um momento e
aproveite essa oportunidade de ter maiores experiências com
Deus, pois quando você está fraco, aí é que você é forte, pois o
poder de Deus está se aperfeiçoando em sua fraqueza! (2
Coríntios 12:9-10)
Deus não quer ver você lutando e fazendo na sua própria força, ele
quer mostrar quão grande Ele é! Aproveite!!!
Deus abençoe sua vida!!!!
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"Confie no Senhor e faça o bem; assim você habitará na terra e
desfrutará segurança."

Confiar em Deus e fazer o bem, isso nos direciona ao lugar
seguro! Eu confio nele e não me paraliso, continuo servindo a ele
sendo instrumento e ele cuida de mim.
Se eu confio, eu não me preocupo, pois ele vai me direcionar, ele
prometeu e ele não mente!
Se eu confio, eu continuo sendo uma benção, não
posso oscilar por causa dos momentos difíceis que vem, não
posso confiar de vez em quando, não posso ser uma benção só
de vez em quando!
Quando eu confio, eu estou dizendo que eu tenho um bom
pastor e como diz em Salmos 23 "Se o Senhor é o meu Pastor,
Nada me faltará!"
Deixemos o Senhor ser o nosso Pastor, ele vai nos direcionar em
todos os momentos, nos pastos verdejantes,
nas águas tranquilas, mas também quando enfrentarmos o vale
da sombra da morte, que são os momentos escuros de nossas
vidas e quando preciso virá com sua vara nos corrigir e com o seu
cajado nos trazer para perto dele.
Hoje o Senhor fala para nós: "Confie em mim e faça o bem, não
perca a sua identidade de adorador por causa das dificuldades,
eu sou o seu pastor e estou te conduzindo, faça isso e
certamente a minha bondade e a minha misericórdia te seguirão
todos os dias da sua vida."
Confie e dê o seu melhor a Deus em todos os momentos da sua
vida e ele te conduzirá a lugares seguros.
Deus abençoe a sua semana!
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"Quero trazer à memória o que me pode dar esperança."
Satanás não tem defesa contra seu testemunho pessoal. Então
sua melhor arma contra os ataques é uma boa memória!
Não esqueça uma só das bênçãos de Deus. Ele perdoa seus
pecados – cada um. Ele cura suas enfermidades – cada uma. Ele
lhe redime do inferno – e salva sua vida. Ele lhe coroa com amor
e misericórdia – uma coroa do paraíso. Ele renova sua juventude
– você é sempre jovem na presença dele.
Crie uma sala de troféus no seu coração, coloque uma memória
na prateleira. Antes de enfrentar um desafio, faça um breve
passeio pelos feitos de Deus. Note quantos contracheques ele
providenciou, todas as bênçãos que ele lhe deu, todas as orações
que ele atendeu.
Imite o jovem pastor Davi. Antes de enfrentar Golias, o gigante,
ele lembrou o quanto Deus havia o ajudado a matar um leão e
um urso. Enfrente seu futuro lembrando das vitórias de Deus!
Você é um (a) Vencedor (a), Deus está contigo! Não se esqueça
disso!
Tenha um excelente dia!
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"Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as
ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os
poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais."
A nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra é espiritual! Nossa
luta é em oração e não com palavras e ofensas ou alimentando a ira.
Um casamento em crise, o inimigo não é o cônjuge, um filho rebelde, o
inimigo não é o filho, uma pessoa que te ofende, essa pessoa não é o seu
inimigo, uma porta que não se abre, o inimigo não é a crise... O nosso
inimigo é os poderes das trevas e combatemos eles com oração diante de
Deus. As forças espirituais do mal tentam nos distrair fazendo com que
focamos nossa raiva em pessoas e assim nunca venceremos, pois estamos
atacando o alvo errado.
Hoje Deus nos diz: É tempo de guerrear certo, os poderes das trevas
tentarão nos confundir lançando dardos, mas a nossa guerra é em oração,
não devemos lutar contra pessoas, devemos ama-las como Cristo nos ama
e não merecemos.
Abra seus olhos espirituais e comece a lutar certo! A vitória é nossa em
nome de Jesus!
Tenha um excelente dia!
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"...Vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de
amanhã."
Uma antiga música popular cantava: “Como será o amanhã? Responda
quem puder. O que virá me acontecer, o meu destino será como Deus
quiser...”.
O amanhã sempre fascinou o homem. Muitos desejam saber como ele
será e buscam informações sobre o futuro em cartomantes e videntes.
Outros se preocupam tanto com o que poderá acontecer que já começam
a imaginar os “se”: “ e se eu perder o emprego”, “e se meu marido” ou “ e
se minha esposa” ou “se meu namorado” ou “se minha namorada”, “e se
eu ficar doente” e assim por diante. Tudo isso gera ansiedade e
preocupação, e a pessoa ansiosa tende a focalizar seus pensamentos em
coisas erradas, naquilo que não é real, em falsas deficiências, doenças,
criticas... Alguém já disse que a “preocupação são os juros antecipados
sobre problemas que muitas vezes nem acontecem”. Ansiedade gera
estresse que podem causar doenças, até graves.
Deus tem a solução: através do apostolo Paulo ele nos instrui em
Filipenses 4:4-9 a não andarmos ansiosos por nada e entregar tudo a ele.
Geralmente fazemos o contrário: ficamos ansiosos por tudo e não
entregamos nada a Deus. Mas a única maneira de experimentarmos a paz
de Deus em nossos corações e mentes é seguir essa instrução.
Por meio da oração podemos entregar tudo a Deus, até nossas
preocupações mais intimas e mesmo aquilo que muitas vezes achamos tão
pequeno que Deus não se importará com isso. Mas Jesus mesmo disse
que “até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados” (Mateus
10:30). Se Deus cuida até de cada detalhe de nossa vida, ele certamente
se importará com aquilo que nos deixa preocupados e ansiosos e está
sempre disponível para responder ás nossas orações e a nos dar paz.
“ANSIEDADE NÃO FAZ NADA PELO FUTURO, MAS ESTRAGA O PRESENTE!
”
Entregue tudo para Deus e esqueça os “se”.
Tenha um excelente dia!
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"Não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem
nada".
O que te custa?
Sabe aquele tempo pra Deus?
Sabe aquela renuncia que temos que fazer? Seja no tempo, seja em algo
que sabemos que não agrada a Deus.
Sabe aquele voto que fazemos e não cumprimos e então fazemos outro e
fazemos outro, sem cumprir nenhum?
Sabe aquele desejo que o Senhor coloca em nossos corações para que a
façamos algo e então medimos o nosso tempo, a nossa condição, a nossa
situação e então não fazemos como deveria?
Oramos a Deus e colocamos tantas situações diante dele, pedimos para
ele nos ajudar nisso e naquilo, mas muitas vezes achamos que Deus vai
nos mover e nos tirar de tal situação, quando na verdade Deus quer que
tomemos uma posição de esforço e saímos daquilo que não está nos
fazendo bem. Sabe aquela vontade de querer mudar? Sim, é Deus quem
colocou em nossos corações esse desejo de querer mudar, ou renunciar
algo para estarmos dentro do plano dele. Precisamos agir, darmos o passo
que tanto Deus deseja... aonde falamos: "Chega, dessa vez eu vou me
levantar e vou viver como Deus quer que eu viva!"
Tudo que fazemos nessa vida é uma oferta a Deus, e a melhor oferta é
aquela que nos custa!
Faça uma auto analise e veja como tem sido a sua entrega e o seu
relacionamento com Deus!
Te incentivo a ler a Palavra do dia todos os dias, ouça louvores, tenha um
momento de oração, todos os dias.
Quando Deus te motivar a fazer algo, faça o seu melhor!
Veja se há algo que é necessário renunciar, crie coragem, tenha força no
Senhor e mude de Rota sentido a agradar a Deus!
Deus já liberou do seu perdão, do seu amor, da sua provisão, do seu
cuidado, dos seus mistérios, então nos lancemos e daremos a Deus aquilo
que nos custe. Sejamos determinados em agradar a Deus, vai custar, mas
vai valer a pena!!!
"Não daremos ao Senhor algo que não nos custe!"
Tenha um excelente dia!
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"Eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser
frustrados."
Todos os dias temos aqui uma mensagem vinda do céu para o seu
coração, e hoje não será diferente, hoje sinto algo ainda mais especial. Sei
que não é por muito escrever, mas é o poder da palavra ministrada
através do Espirito Santo ao seu coração.
Deus me mostra corações sedentos por refrigério, corações de pessoas
que buscam de Deus uma resposta, uma direção. Preste bem atenção!
DEUS MANDA EU TE DIZER QUE ELE TEM TE ASSISTIDO, ELE SABE QUE
MUITAS VEZES VOCÊ SE SENTE SEM DIREÇÃO, CLAMANDO POR
SOCORRO... ELE MANDA TE DIZER: "ELE ESTA BEM PERTINHO DE VOCÊ!
ESSA SITUAÇÃO É PARA TE DEIXAR MAIS FORTE E CONFIANTE. ESSA
SITUAÇÃO É PARA TE MOSTRAR QUEM É O SEU DEUS. O SEU LUGAR NÃO
É NO LUGAR DE VERGONHA, DEUS TEM PARA VOCÊ A DUPLA HONRA."
É normal querer saber o porquê está acontecendo isso, mas se Deus não
te revelou, faça como Jó, não amaldiçoe o seu Deus, não desista. Jó não
entendia o porquê estava vivendo tantas perdas, mas em nenhum
momento ele amaldiçoou Deus ou pensou que Deus não existia. Ainda
antes de viver a restituição na vida dele, ele disse: "Eu sei que tudo podes
e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados." Jó confiou em Deus
e sabia que Deus tinha propósitos.... Ei meu querido, minha querida, Deus
vai se revelar em sua vida... Você não está entendendo o agir dele? Louve
a ele mesmo assim.... O tempo da Dupla Honra está chegando!
Você ainda vai dizer: Deus agora sim eu te conheço de verdade! (Jó 42:5).
Tenha um excelente dia!
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"Pedi, e vos será concedido; buscai, e encontrareis; batei, e a porta será
aberta para vós. Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e a
quem bate, se lhe abrirá".
Hoje nós vamos falar sobre a oração!
A Oração prepara você para a ação de Deus.
A Oração desenvolve um coração que busca.
A Oração, ao mesmo tempo, demonstra e fortalece a sua fé.
Deus sempre responde aos seus pedidos.
A Oração prepara você para a resposta de Deus, mesmo quando ela for
"não".
A Oração não faz apenas uma diferença, mas várias. Você ora esperando
um determinado resultado, contudo, todos os tipos de mudança começam
a acontecer dentro de você quando está tendo uma conversa com o
Senhor. Você se interessa em comunicar com Ele.
Torna-se alguém que pede, que busca e que bate à porta. Você não está
pedindo nada a si, mas a Ele. Não está à procura de grandes fortunas, mas
está buscando aquele que nos ama. Não está batendo na porta da
oportunidade, mas ganhando entrada no coração do Pai.
Quando receber a resposta, pode ser que ela não seja exatamente como
você pediu, mas infinitamente melhor.
Exemplo:
Você gostaria de ter uma bela casa, porém ganha satisfação na casa onde
mora.
Gostaria muito de ter um novo amigo, mas aprende um pouco mais a
respeito de ser amigo de Deus.
Pede para entrar nas portas das realizações, mas, enquanto ora, seus
alvos mudam em direção ao propósito de Deus para a sua vida.
Enquanto isso, Deus está mudando também o coração de outros. Para sua
surpresa, as pessoas mudam de atitude com relação a você.
A oração tem muito poder!

Tenha um excelente dia!
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“Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e
perseverou em seguir-me, eu o levarei a terra em que entrou, e a sua
descendência a possuirá em herança”.

- Nesse texto Deus promete multiplicação, sucesso e muita conquista para
Calebe.
- Poderíamos dizer que a razão desta unção de crescimento e
multiplicação é porque ele teve um espírito diferente.
PROPOSIÇÃO:
“O vencedor é aquele que combate a mentalidade responsável por fazer
retroceder”.
INTERROGATIVA:
Como descobrimos se temos um espírito de vencedor?
TRANSIÇÃO:
Entre várias facetas (lado, aspecto, ângulo) do espírito de Calebe, há
coisas muito importantes para que eu e você possamos ter esse mesmo
espírito.
O PRIMEIRO ASPECTO É UM ESPÍRITO DE MUITA FÉ.
Como você se vê?
- Eles de certa forma voltaram com um relatório maravilhoso.
- “É linda a terra, é maravilhosa, mas têm gigantes”.
- A visão dos outros dez espias era de gafanhoto.
- Números 13:33 -Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque,
descendentes dos gigantes; e éramos aos nossos olhos como gafanhotos,
e assim também éramos aos seus olhos.
- Ou seja, aos nossos olhos eles eram fortes e muitos e aos olhos deles nós
éramos pequenos e frágeis.
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Eu não sei qual é o seu desafio, nem quais os seus gigantes, mas seu espírito de fé vai
fazer toda diferença.
-Números 13:30 - Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: Certamente
subiremos e a possuiremos em herança; porque seguramente prevaleceremos contra
ela.
- “Se Deus se agradar de nós daremos conta”. Aqui mostra que Calebe teve um
espírito de muita fé.
O SEGUNDO ASPECTO DO ESPÍRITO DE CALEBE É QUE ELE POSSUÍA UMA
AUTOIMAGEM DE VITÓRIA.
Como você se vê espiritualmente?
- Nós podemos ver o contraste drástico entre os dez espias e calebe.
- Calebe e Josué eram os dois espias de quem Deus se agradou.
- Deus disse que eles iriam entrar na terra prometida, mas aos outros dez espias, disse
que não entrariam.
Qual é a sua autoimagem?
- Para ter esse espírito de Calebe, precisamos ter uma autoimagem de vitória.
- Você não pode viver como gafanhoto, diante de gigante.
- Deus quer trazer para nós uma autoimagem interessante:
- Não foram os gigantes que fizeram o povo ficar 40 anos no deserto, foi à mentalidade
de gafanhoto.
- Calebe ficou mais velho na idade, mas não no vigor:
- Deus já havia falado para Calebe, veja: Josué 14:7-11
Quarenta anos tinha eu, quando Moisés, servo do SENHOR, me enviou de CadesBarnéia a espiar a terra; e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração; Mas
meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo; eu, porém
perseverei em seguir ao SENHOR meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo:
Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança
perpetuamente; pois perseveraste em seguir ao SENHOR meu Deus. E agora eis que o
SENHOR me conservou em vida, como disse; quarenta e cinco anos são passados,
desde que o SENHOR falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto; e
agora eis que hoje tenho já oitenta e cinco anos; E ainda hoje estou tão forte como no
dia em que Moisés me enviou; qual era a minha força então, tal é agora a minha força,
tanto para a guerra como para sair e entrar.
- Nós precisamos assumir essa autoimagem.
- Um dos segredos principais, é você saber quem você é, qual sua imagem diante de
Deus.
Tenha um excelente dia!
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"Não abram mão da confiança que vocês têm; ela será ricamente
recompensada."
Aguenta firme! Não desista de confiar! Quem espera no Senhor não fica
frustrado, ele sempre vem!
Algumas vezes ele não vem como queremos, mas ele sempre vem...Não
abra mão da sua confiança!
Vemos e ouvimos tantas coisas que nos fazem pensar se realmente vale a
pena continuar confiando, não deixe nada abalar a sua fé.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai
amanhecer, você vai sorrir, vai sonhar, vai testemunhar! Não abra mão da
sua confiança...é importante para você? Então não abra mão da sua
confiança, a recompensa está vindo!
Você pode até se cansar em algum momento, mas não abra mão da sua
confiança!
Estou orando para que suas forças sejam fortalecidas, não abra mão da
sua confiança!
Não deixe seu coração endurecer e te fazer abandonar a fé, faça como o
Salmista, quando a alma dele estava agitada, desesperada, ele disse
espera em Deus, pois ainda o louvarei!
Quando tudo dizer que não, ouça a voz de Deus te encorajando a seguir
em frente!
Deus não desistiu de você, ele está do seu lado te dizendo: "Aguenta
Firme!"
Continue adorando a Deus, continue fazendo coisas que agrada a Deus, a
recompensa virá!
Você está nas mãos de Deus, não abra mão da sua confiança!
Tenha um excelente dia!
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"E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal".
Deus estava trazendo livramento para Ló e a sua família, mas ele deu uma
ordem de não olhar para trás. Sua mulher apegada ao que estava
deixando não obedeceu e olhou para trás, por isso foi transformada em
estatua.
É exatamente assim que ficamos quando olhamos para trás, ficamos
paralisados! Não olhe para trás, se você não está lá, se Deus permitiu que
você saísse de lá, se a tua trajetória mudou, se algo aconteceu, é porque
ele sabe os planos que tem para dirigir a sua vida, é livramento de Deus
mesmo que você não entenda!

Viva o hoje!... Como vai ser? Eu não sei, você não sabe, mas confie e não
lamente o passado. Os planos de Deus são maiores, viva o hoje, o amanhã
Deus sabe e vai cuidar.
Não sei pelo que você tem orado e tem pedido para Deus trazer sobre a
sua vida. Eu te digo: Não olhe para trás, mas ore: Senhor cumpre o teu
querer em mim!

Quando olhamos para trás, não vamos a lugar nenhum.
Se Deus vai trazer restauração, Só ele sabe, e você esteja aonde estiver, a
restauração virá atrás de você. Não se preocupe a benção vai te achar!
Não estacione, a benção vai te achar!

"Pai, se queres, afasta de mim este cálice; contudo, não seja feita a minha
vontade, mas a tua". Lucas 22:42

Estou orando por você, Deus te abençoe!
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“As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz; as águas
levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas
impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar é o Senhor nas
alturas.”
Medo do que? Pode vir qualquer tipo de medo sobre as nossas vidas,
porque quando o medo vier nós nos lembraremos que maior que tudo é o
poder do nosso Deus.
Diga para o seu medo: “Mais poderoso que as ondas do mar é o Senhor
nas alturas!”
Acalme o seu coração, pois sua confiança está em um Deus que não te
desampara... a luta não é sua, não queira fazer do seu jeito, não queira
discutir, não queira tirar satisfação, não queira saber o porquê, lembre-se
o Seu Deus Reina e no momento certo te trará a honra!
Medo de que mesmo? De nada, pois o meu Deus Reina!
Tenha um excelente dia!
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"Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do
Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu
refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei."
Sabe onde é esse esconderijo? Sabe quando você encontra esse
esconderijo? Caminhamos para esse esconderijo quando recorremos a
palavra de Deus, assim mesmo quando você lê a Palavra do dia, todas as
vezes que nos relacionamos com coisas que sabemos que agrada o
coração dele. Quando não só ouvimos a sua palavra e a colocamos em
pratica, quando deixamos ele ser visto em nossas atitudes de amor,
bondade e perdão. Todas as vezes que fazemos assim, estamos nos
escondendo nele, então podemos dizer: Ele é o meu Deus, o meu refúgio,
a minha fortaleza, e nele confiarei.
Descanse no Senhor, pois ele te defende, te protege em todo tempo,
principalmente nos dias que são difíceis. Você tem um Deus, um Pai que
se relaciona com você, pois você habita, você mora na presença dele. Não
duvide dessa proteção, não deixe o medo vir dominar a sua mente, pois
debaixo das asas do Senhor você esta seguro. Confie no Senhor, ele esta
cuidando de você, as forças do mal está tentando te assustar, mas o Todo
Poderoso é o teu Deus!
Deus abençoe o seu dia, estamos orando por você!
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"Bendiga ao Senhor a minha alma! Não esqueça de nenhuma de suas
bênçãos!"
Bendiga, louve, glorifique e exalte a Deus minha alma, tem que ser algo de
dentro de mim, uma gratidão genuína, verdadeira.
Deus falou ao meu coração: Não se esqueça de que eu estou cuidando de
você! Então parei para refletir o cuidado de Deus na minha vida e em tudo
que está a minha volta e comecei a ver que mesmo não tendo a vida que
eu planejo, eu valorizo a vida que Deus me dá.
Que possamos viver o tempo de Deus, que possamos olhar e ver as coisas
boas que ele tem feito, pois temos uma facilidade tão grande de esquecer.
Agimos com Deus do mesmo jeito que as pessoas agem conosco. Pode ser
feito 10 coisas boas, mas se uma vez algo não saiu do jeito esperado, se
esquece de todos os benefícios e os olhos fica no negativo, naquilo que
não veio.
Hoje eu quero te encorajar meu irmão e minha irmã, a não deixar a sua
memória se esquecer de todos os benefícios de Deus, foque nos detalhes.
Talvez você ainda está à espera de algo em Deus, mas hoje pense no
cuidado de Deus, nos livramentos que ele já te deu, mesmo que não seja
recente, se lembre do cuidado de Deus, se lembre das orações que um dia
foram respondidas, dos milagres, da provisão. Diga para a sua alma para
louvar a Deus e não se esquecer de nenhuma benção, que a ingratidão
não faça parte da sua vida!
Deus está dizendo: "Não se esqueça, eu cuido de você!"
Tenha um excelente dia!
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“Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino,
discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com
as coisas de menino. ”

Chega um tempo em que amadurecemos, Gloria a Deus por isso!
Se choramos por qualquer coisa, chega uma hora que conseguimos
controlar as emoções. Se brigamos e ficamos chateados com alguém que
falha conosco, uma hora analisamos e vemos que tudo passa. Tem tempos
que falamos demais e depois aprendemos que precisamos pesar as
palavras antes de falar.
Hoje você pode analisar na sua vida, aonde amadureceu?
Sim Graças a Deus que amadurecemos. Às vezes me pego pensando em
como fui imatura em algumas decisões e situações, mas aí vejo que Deus
não me livrou de algumas consequências para que eu pudesse enxergar os
meus erros.
Todos os dias Deus nos dá oportunidades para amadurecer, não se
preocupe, toda fase passa! Há tempo de chorar e tempo de sorrir, Deus
vai te direcionar para viver cada momento! Se cair, levante-se, se
percebeu que errou, reconheça e mude as atitudes, se necessário pedir
perdão, peça. Sim é necessário amadurecer!
Oro para que Deus te direcione e você perceba aonde precisa
amadurecer!
Tenha um excelente dia!
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E a palavra do Senhor veio a mim: "O que você vê, Jeremias? " "Vejo o
ramo de uma amendoeira", respondi. O Senhor me disse: "Você viu bem,
pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra".
Eu diria quando o profeta teve a visão, o que viu não fazia muito sentido
para ele. Talvez aconteça da mesma maneira com você, quando olha sua
vida não vê sentido em algumas coisas.
Deus faz uma comparação entre a amendoeira e as promessas. O que
você está vendo agora na sua vida tem sentido, só precisa encontrá-lo. A
bíblia diz que até o que saiu do propósito, Deus trabalha para que coopere
o bem dos que amam a Deus.
O Senhor quer trazer sentido às situações confusas da sua vida, alinhar o
que está caótico para que tenha motivo de estar dessa forma. A
amendoeira é um sinal de ressurreição, de autoridade, de cumprimento
da promessa. Toda profecia nasce a partir do que vejo ou decido ver. O
que você vê agora?
Posso dizer que ver, aqui, é ver o invisível, é ver o futuro, é ver o que Deus
já proveu. Ver bem é ter certeza do que quer, é manter o foco, objetivo,
manter o olhar fixo em algo, enfim é decisão, é ser colocado a prova e
manter uma visão.
A sua paixão, o preparo e o propósito determinam o que e como vê a sua
vida. O futuro é construído com a intensidade do nosso presente.
Descubra a sua paixão e construa sua busca em cima dela. É melhor viver
por um propósito do que frustrado.
A amendoeira tem alta capacidade de regeneração, na tradição judaica é
conhecida como despertadora. Deus estava despertando o profeta para se
lembrar da palavra. O profeta disse que estava vendo uma amendoeira,
mas Deus disse que via a ressurreição de seus planos, a autoridade sobre
o inimigo, o cumprimento das promessas.
“O Senhor quer trazer sentido às situações confusas da sua vida, alinhar o
que está caótico para que tenha motivo de estar dessa forma”.
Abra os seus olhos e veja, Deus quer te despertar para a ressurreição, ou
seja, para um novo tempo!
Tenha um excelente dia!
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"Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas."

Você precisa de cura em alguma área de sua vida?
Esse versículo acima é bem claro, quando diz que só Deus cura os
quebrantados... O que este versículo quer dizer sobre Quebrantado?
Vamos lá! Quando nós percebemos doentes e que precisamos saber ao
certo o que é, precisamos ir ao médico, aonde ele vai nos examinar e
identificar a dor e então nos dar o remédio certo. Assim é o Senhor, eu
procuro por ele, ele ministra em mim o exame e me dá a receita do
remédio, da atitude que tenho que tomar... se eu não reconheço que
preciso ir ao médico, jamais saberei como receber a cura.
Assim como nos dias de hoje descobrimos tantas doenças novas, assim é
na vida espiritual, todos os dias algo tenta nos contaminar, e se ao
perceber que estamos diferentes, se não procurarmos o médico a
tendência é a doença nos contaminar e se alastrar para todo o nosso
espirito.... Daqui a pouco estou com o espirito amargurado, sem forças
para orar, desacreditada e querendo abandonar tudo.
Hoje Deus nos diz: "Eu tenho um tempo para você, posso te atender! Qual
é a sua dor? Posso injetar em você o remédio? Está disposto a passar pelo
tratamento?
O primeiro passo para receber a cura é reconhecer que precisas do
médico!
Segue algumas doses para a cura, tome-as todas as vezes que perceber
que precisas de cura em qual área for. Deus quer te sarar, para que você
possa indica-lo para outras pessoas que você vai encontrar e que precisam
serem curadas, assim como você está sendo curado hoje!
Receita para a cura, tomar sempre que necessário:
- Salmos 147:3
- Jó 42:2
- Mateus 11:28
- 2 Coríntios 1:3-5
- Jó 42:5
Deus abençoe, excelente dia!
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“Então disse ele: Vai, pede emprestadas, de todos os teus vizinhos,
vasilhas vazias, não poucas. Então entra, e fecha a porta sobre ti, e sobre
teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas...”
Existem momentos da vida que saem do nosso controle e em certas
situações precisamos da ajuda de Deus. Sabe quando você se sente infeliz
e sem salvação? Eu quero te dizer que Ele confia em você para resolver
alguns problemas, pois sabe que você é capaz.
Nessa passagem da Bíblia nos mostra uma mulher que tinha ficado viúva
com dois filhos pequenos para criar. Ela estava correndo o risco de perdêlos para os credores (era costume naquela época pagar dívidas com os
filhos que se tornariam escravos). Por mais que esta mãe quisesse, não
conseguiria resolver tal situação porque não tinha dinheiro para quitar as
dívidas.
Essa mulher não aceitou tal situação, creu no profeta de Deus e pediu aos
vizinhos algumas vasilhas para enchê-las de azeite. Deus fez com que essa
mãe usasse o que tinha nas mãos para ser abençoada.
Às vezes passamos por situações delicadas na vida e olhamos para o nosso
pote de azeite achando que não será suficiente para resolver um
problema. Eu quero te dizer que o pote que você tem é suficiente porque
Deus está no controle.
Creia que Deus proverá através do que você tem hoje!
E se você dizer que não tem nada, apenas confie, porque o fato de você
estar lendo essa palavra é porque você tem fé, então você tem alguma
coisa.
Tenha um lindo dia!

141
"Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças,
apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o
coração e a mente de vocês em Cristo Jesus".
"Por isso, vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber; nem
pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais
do que as vestes? Observem as aves do céu: não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros;
contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por
mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam
com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Portanto, não se
preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu
próprio mal". (Mateus 6.25-28 e 34)
Significado de ansioso: Que tem ânsia ('mal-estar'); ofegante, que revela inquietação; aflito, angustiado.
Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. (2 Coríntios: 3.12).
Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. (Romanos: 12.12).
Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. (Hebreus:
10.23).
Não temerá más notícias; seu coração está firme, esperançoso no Senhor. (Salmos 112.7).
Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro; na tua palavra coloquei a minha esperança.
(Salmos: 119.147).
Significado de esperançoso: Quem tem esperança; aquele que espera confiante.
A fé é a esperança das coisas que não se veem, mas que se espera. Hebreus 11:1.
Quem tem fé não se entrega a ansiedade, porque este mal arrasa os alicerces da nossa alma. O grande
milagre da fé é nos ajudar a vencer a incredulidade!
“Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta
montanha: ‘Vai daqui para lá’ e ela irá. E nada vos será impossível” (Mateus 17, 20).
O grande milagre que a fé opera em nossos corações é nos ajudar a vencer, em primeiro lugar, a nossa
incredulidade. Sim, essa é a grande obra da fé, porque não é questão de crer ou não crer em Deus, é
questão de confiar no Senhor, saber do que Ele é capaz, saber que Ele está ao nosso lado aconteça o
que acontecer!
Por mais trágica, difícil e complicada sejam a situação da vida, nós não podemos perder a direção.
Precisamos dizer como o apóstolo Paulo: “Eu sei em quem coloquei a minha fé, em quem eu depositei a
minha confiança!” (II Tm 1, 12).
O desespero nos tira as motivações e a esperança. Quem vive desesperado fica sem rumo, vive agitado,
agita os outros e tira as nossas melhores perspectivas da vida.
Tenha fé e alimente a sua fé! Ter fé é ter confiança, é saber que Deus cuida de nós por maiores que
sejam as tribulações, os sofrimentos, a dor, a enfermidade e a situação financeira difícil!
Por maior que seja o conflito, por maiores que sejam as decepções, quando não perdemos o rumo e não
perdemos Deus no coração, tudo o mais nós conseguimos, porque Deus tudo faz de novo. A fé
reinventa, a fé recria, a fé faz novas todas as coisas. Quem vive da fé não conhece o desespero e tem a
convicção de que existe um Deus que cuida de nós.
Tire do seu vocabulário a palavra Ansioso (a) e troque por esperançoso(a)!
Diga hoje: Eu não andarei mais ansioso(a), eu andarei esperançoso(a)! Eu sei em quem eu tenho crido!
Deus te abençoe!
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"Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se
preocupará consigo mesmo."

Passamos horas e dias olhando para trás e pensando se fosse diferente, se
tal coisa não tivesse acontecido. O ontem não existe mais, não poderá ser
mudado e o amanhã não chegou ainda e dependerá do hoje.
Quando ficamos inquietos pensando no ontem ou no amanhã, não
prestamos atenção no hoje que é presente de Deus. Declaramos a palavra
de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que
ama a Deus, e quando deixamos a inquietação fazer parte do presente
acabamos não crendo que Deus está no controle.
Você pode até dizer: Mas hoje as coisas não andam tão bem! Ok, pode
não estar bem, então ore a respeito e crie uma situação para não se
inquietar. Se você não pode mudar o ontem, entregue suas preocupações
a Deus para que amanhã seja uma benção, você colherá os frutos da
confiança no Senhor. Você semeia a confiança hoje e colhe os frutos dela
amanhã.
Deus está dizendo: Não se preocupe, viva o hoje e deixe eu cuidar de
você! Não fique pensando, não perca o sono, não perca seu momento em
família, seu momento em comunhão com amigos, viva o hoje!
Mesmo que você até saiba que algo "ruim" está para acontecer nos
próximos dias, descanse em Deus, pois se você descansar nele, talvez essa
situação nem aconteça, mas se acontecer é porque ele tem algo melhor
para você!
Deus te abençoe, estou orando por você!
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"Olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra; porque
eu sou Deus, e não há outro."
Olhe para Deus, não temas, olhe para Deus e você verá tudo se
encaixando. Ele tem o controle e não erra!
Não deixe o medo dominar seus pensamentos, mas declare: Deus tem o
controle!
Deus diz: Pare de olhar para os lados e olhe para mim, pare de dar ouvidos
para a crise e olhe para mim, pare de se limitar ao que você vê a sua
frente, Eu sou o Deus do impossível!
Deixemos Deus ser Deus!
Quem confia não se entrega ao medo, mas em meio a situação se entrega
a adoração! Deixe Deus ser Deus!
Medite na letra dessa música:
Às vezes você fica a dizer: Meu Deus até quando vou viver assim
As lutas parecem não ter fim, assim não dá para suportar e você pensa em
desistir.
Mas Deus está a lhe dizer: "Não temas, eu vou lhe socorrer!" Confia em
Deus porque só Ele tem poder .
Sua palavra diz: Que tudo é possível ao que crer.
A tormenta da tua vida vai passar
Esse vento forte não vai lhe derrubar
O inimigo vai tentar lhe fazer parar, mas Deus não vai deixar
Deus está no controle da situação, não te preocupes, não desanime
não. Estenda com fé as suas mãos agora tome posse da tua vitória.
Não deixe em teu rosto transparecer tanta angústia e sofrer.
Cante um hino de louvor, se alegra no Senhor e na força do seu poder
Não pense que Deus te esqueceu, ele jamais esquece um filho seu.
Deus te ama e pode nisso acreditar, ele entra com você nessa batalha para
ganhar!!!
Tenha um dia abençoado, olhe para Deus!
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Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão.
Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos
de alegria, trazendo os seus feixes.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
(Salmos 30:5)

Assim como uma mãe não se importa mais com as dores de parto depois
de ver seu filho em seus braços, assim será você quando receber a sua
promessa. Está mais próximo do que você imagina!
Muitas vezes parece que nada mais vai acontecer de bom, que os dias
passados eram melhores. Eu quero te dizer, o melhor de Deus está por vir
sobre a sua vida e você não dirá mais que seus melhores dias estão no seu
passado, você dirá EU ESTOU COMO QUEM SONHA!
Se chorar, chore nos pés do Senhor, pois Ele vai converter todas as suas
lagrimas em vitória!
Não temas, tenha fé somente!
Deus te abençoe!
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"De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos
perplexos, mas não desesperados; somos perseguidos, mas não
abandonados; abatidos, mas não destruídos".

O diabo quer te roubar, pois ele sabe que Deus recompensa aquele que o
busca. O diabo tentará te pressionar, tentará fazer pessoas te
decepcionar, vai tentar usar pessoas para te perseguir, vai tentar te
abater, mas você não vai deixar!
Ele vai tentar te apertar tanto para que você recue ou desista. Não se
entregue, essa luta quem vai vencer é Deus!
Não desanime, não se desespere, não se sinta abandonado(a) e
nem destruído(a).
Deus está dizendo nesse dia: Você não está percebendo? Essa força
contraria está vindo para não deixar você viver os meus propósitos para a
sua vida! Seja forte, eu estou com você, eu te sustento e te fortaleço. No
dia mal lembre-se da minha palavra, Eu estou vendo tudo, Eu sou fiel!
Tenha um excelente dia!
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“Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na
adversidade. ”
Refúgio é um lugar onde podemos nos esconder, onde ficamos longe de
perigos e adversidades. Pode ser também aquele lugar para onde vamos
quando queremos um pouco de paz e sossego.
Uma fortaleza representa uma construção muito segura. Na Bíblia, em
geral, as fortalezas eram cercadas por muros altos e protegidas por
guardas. Por isso, o Salmo 46 é tão lembrado quando pensamos em
momentos difíceis. Sim, Deus é refúgio e fortaleza. Ele nos acolhe e
protege. O Salmista chega a descrever as piores adversidades, como
terremotos e maremotos, vindo sobre a terra. Perigos que chegam sem
aviso e destroem cruelmente. Mesmo assim o Salmo diz: “Não
temeremos”.
Nos momentos em que estamos transtornados e desesperados, Deus nos
lembra: “Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus” (Salmos 46:10).
Confie naquele que é refúgio e fortaleza, que acolhe e protege.
Tenha um excelente dia!
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"Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o
socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra."
Deus te direcionou até aqui para te dizer que o teu socorro virá dele!
Você pode ter momentos onde pensa: "Meu Deus não sei o que fazer?",
"Meu Deus como vai ser?", "Meu Deus, olha essa situação!", "Meu Deus,
me dê uma direção!", "Meu Deus, será que essa situação vai mudar?"
Deus me direcionou a te dizer: O TEU SOCORRO ESTA VINDO, O TEU
SOCORRO VEM DO SENHOR! O SEU MILAGRE VAI DAR O QUE FALAR!
As vezes vemos um monte de empecilho, mas mesmo assim coloque no
seu coração... O TEU SOCORRO VIRÁ DO SENHOR, O DEUS DO MILAGRE, O
DEUS QUE PODE TODAS AS COISAS! Não abandone a sua fé, pois nela você
tem grande recompensa. (Hebreus 10:35)
O teu socorro vem do Senhor, que fez o céus e a terra!
Continue crendo, pois o seu milagre vai dar o que falar!
Estou orando por você, tenha um excelente dia!
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"Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde me vem o
socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra."
Deus te direcionou até aqui para te dizer que o teu socorro virá dele!
Você pode ter momentos onde pensa: "Meu Deus não sei o que fazer?",
"Meu Deus como vai ser?", "Meu Deus, olha essa situação!", "Meu Deus,
me dê uma direção!", "Meu Deus, será que essa situação vai mudar?"
Deus me direcionou a te dizer: O TEU SOCORRO ESTA VINDO, O TEU
SOCORRO VEM DO SENHOR! O SEU MILAGRE VAI DAR O QUE FALAR!
As vezes vemos um monte de empecilho, mas mesmo assim coloque no
seu coração... O TEU SOCORRO VIRÁ DO SENHOR, O DEUS DO MILAGRE, O
DEUS QUE PODE TODAS AS COISAS! Não abandone a sua fé, pois nela você
tem grande recompensa. (Hebreus 10:35)
O teu socorro vem do Senhor, que fez o céus e a terra!
Continue crendo, pois o seu milagre vai dar o que falar!
Estou orando por você, tenha um excelente dia!
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"Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de
espírito oprimido" (Salmos 34:18).
Todos nós passamos por tempos difíceis. Há dias em que o céu parece estar
mais nublado. Há dias em que nossa alegria parece murchar. São momentos de
dor, de perda, de saudade, de perseguições, injustiças, temores, ansiedades,
inseguranças; enfim, situações que tentam nos abater. A Bíblia diz que o Senhor
está perto dos que tem o coração quebrantado e Ele nos socorre quando nos
sentimos oprimidos. O Salmo 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na hora da angústia. E o Salmo 9:9 diz também que Deus
é o alto refúgio para o oprimido e alto refúgio em tempos de angústia.
Mas para que serve a fortaleza, senão para a hora da guerra? Para que serve o
refúgio, senão para o momento de perigo? Para que serve o socorro, senão para
a hora da necessidade? Ou seja, estamos no mundo, sujeitos a passar por
situações difíceis. Não há como fugir dessa realidade e foi o próprio Jesus quem
afirmou que no mundo teríamos aflições, mas podemos ter bom ânimo porque
Ele venceu este mundo (João 16.33). Podemos correr para Deus, pois Ele nos
guarda, nos livra e nos protege. Ele cuida de nós!
Todos os dias, assim que acordamos, nós temos uma escolha a fazer. Ou
escolhemos “alimentar” a tristeza, dando lugar à depressão, ao desespero, ou
vamos nos refugiar no Senhor. Se alguém escolhe a primeira opção, é um “prato
cheio” para Satanás, que sempre tenta nos oprimir para que não vivamos a
alegria do Senhor. Quando perdemos nossa alegria, ficamos cada vez mais
fracos, pois a alegria do Senhor é a nossa força! (Neemias 8:10).
Por outro lado, quando entendemos que o Senhor é o nosso refúgio, nós
corremos para Ele, e Ele nos acolhe. Os braços do nosso Pai celestial estão
estendidos para nós, Seus filhos. Podemos chorar em Seu colo, contar para Ele o
que está nos afligindo, abrir o nosso coração e receber Seu consolo e paz.
Podemos nos refugiar à sombra de Suas asas. É o que o salmista declara no
Salmo 57:1:
"Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma
se refugia; à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades."
Que palavra maravilhosa! Debaixo das asas do Senhor, o salmista encontrava
abrigo, esperando pelo fim das calamidades. No Senhor ele encontrava a
cobertura e a proteção de que tanto precisava, e nós podemos encontrar
também! Que possamos desfrutar da presença de Deus em todos os momentos
da nossa vida.
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“Lembro-me também do que pode dar-me esperança: Graças ao grande
amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias
são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã; grande é a tua fidelidade!
Digo a mim mesmo: A minha porção é o Senhor; portanto, nele porei a
minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está
nele, para com aqueles que o buscam; é bom esperar tranquilo pela
salvação do Senhor.”
Há esperança!
Existem momentos que só conseguimos ver a destruição, as coisas ruins,
as tristezas, e as consequências. Façamos como Jeremias trazendo a
memória àquilo que pode nos dar esperança. Comecemos a utilizar os
olhos espirituais, vejamos pela fé que nem tudo esta perdido. Há
esperança!
Há perdão, há cura, há libertação, há reconciliação, há transformação, há
provisão, há milagre para nós!
Lembremos que o Senhor é bom para aqueles que permanecem firmes na
fé e que buscam a solução nEle.
Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de
amor, e de moderação. (2 Timóteo 1:7)
Repita para você mesmo: A minha porção é o Senhor; portanto, nele porei
a minha esperança!
Deixe a luz do Senhor acender seu coração, assim você poderá ver em
meio à escuridão.
Tenha um excelente dia!
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Escutarei o que Deus, o Senhor, disser; porque falará de paz ao seu
povo…
Quando Deus fala, Ele nos dá uma profunda sensação de paz interior para
confirmar que a mensagem que estamos ouvindo realmente procede
Dele. Mesmo que Ele fale para nos castigar, o Seu Espírito da Verdade
deixa uma sensação tranquilizante de consolo em nossa alma.
Quando nosso inimigo, o enganador, fala conosco, ele não pode dar paz.
Quando tentamos resolver as coisas com o nosso próprio raciocínio, não
podemos ter paz porque “A mentalidade da carne é morte, mas a
mentalidade do Espírito é vida e paz” (Romanos 8.6).
Sempre que você acreditar que ouviu Deus falar ou tomar uma decisão
baseada em alguma coisa que acredita ter sido dita por Ele, use a balança
da paz. Se a paz não puder sustentar o seu peso contra a direção que
ouviu, então não siga em frente. Você não tem que explicar aos outros
porque não sente paz a respeito de alguma coisa; talvez nem mesmo você
saiba por quê. Você pode simplesmente dizer: “Não sinto paz a respeito
disso neste instante; então, não é sábio seguir em frente com isto”.
Espere sempre até que a paz para fazer o que você acha que Deus o
instruiu a fazer encha a sua alma. A paz é a confirmação de que você está
realmente ouvindo a Deus e de que seu tempo para agir é o tempo certo.
A paz nos dá confiança e fé, o que nos capacita a sermos obedientes às
instruções de Deus.
A PALAVRA DE DEUS PARA VOCÊ HOJE: espere pela paz antes de agir.
Tenha um lindo dia!
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Escutarei o que Deus, o Senhor, disser; porque falará de paz ao seu
povo…
Quando Deus fala, Ele nos dá uma profunda sensação de paz interior para
confirmar que a mensagem que estamos ouvindo realmente procede
Dele. Mesmo que Ele fale para nos castigar, o Seu Espírito da Verdade
deixa uma sensação tranquilizante de consolo em nossa alma.
Quando nosso inimigo, o enganador, fala conosco, ele não pode dar paz.
Quando tentamos resolver as coisas com o nosso próprio raciocínio, não
podemos ter paz porque “A mentalidade da carne é morte, mas a
mentalidade do Espírito é vida e paz” (Romanos 8.6).
Sempre que você acreditar que ouviu Deus falar ou tomar uma decisão
baseada em alguma coisa que acredita ter sido dita por Ele, use a balança
da paz. Se a paz não puder sustentar o seu peso contra a direção que
ouviu, então não siga em frente. Você não tem que explicar aos outros
porque não sente paz a respeito de alguma coisa; talvez nem mesmo você
saiba por quê. Você pode simplesmente dizer: “Não sinto paz a respeito
disso neste instante; então, não é sábio seguir em frente com isto”.
Espere sempre até que a paz para fazer o que você acha que Deus o
instruiu a fazer encha a sua alma. A paz é a confirmação de que você está
realmente ouvindo a Deus e de que seu tempo para agir é o tempo certo.
A paz nos dá confiança e fé, o que nos capacita a sermos obedientes às
instruções de Deus.
A PALAVRA DE DEUS PARA VOCÊ HOJE: espere pela paz antes de agir.
Tenha um lindo dia!
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Escutarei o que Deus, o Senhor, disser; porque falará de paz ao seu
povo…
Quando Deus fala, Ele nos dá uma profunda sensação de paz interior para
confirmar que a mensagem que estamos ouvindo realmente procede
Dele. Mesmo que Ele fale para nos castigar, o Seu Espírito da Verdade
deixa uma sensação tranquilizante de consolo em nossa alma.
Quando nosso inimigo, o enganador, fala conosco, ele não pode dar paz.
Quando tentamos resolver as coisas com o nosso próprio raciocínio, não
podemos ter paz porque “A mentalidade da carne é morte, mas a
mentalidade do Espírito é vida e paz” (Romanos 8.6).
Sempre que você acreditar que ouviu Deus falar ou tomar uma decisão
baseada em alguma coisa que acredita ter sido dita por Ele, use a balança
da paz. Se a paz não puder sustentar o seu peso contra a direção que
ouviu, então não siga em frente. Você não tem que explicar aos outros
porque não sente paz a respeito de alguma coisa; talvez nem mesmo você
saiba por quê. Você pode simplesmente dizer: “Não sinto paz a respeito
disso neste instante; então, não é sábio seguir em frente com isto”.
Espere sempre até que a paz para fazer o que você acha que Deus o
instruiu a fazer encha a sua alma. A paz é a confirmação de que você está
realmente ouvindo a Deus e de que seu tempo para agir é o tempo certo.
A paz nos dá confiança e fé, o que nos capacita a sermos obedientes às
instruções de Deus.
A PALAVRA DE DEUS PARA VOCÊ HOJE: espere pela paz antes de agir.
Tenha um lindo dia!
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“Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á.
Porque, aquele que pede, recebe; e, o que busca, encontra; e, ao que
bate, abrir-se-lhe-á.”
O milagre que precisamos requer um tempo para acontecer, e esse tempo
nós não sabemos. É a fé na fidelidade de Deus que nos faz crer que no
tempo certo acontecerá.
É necessário a fé para plantar e a persistência para esperar o momento da
colheita.
O milagre ainda não aconteceu? Tente 1, 2, 3, quantas vezes forem
necessárias. A persistência nos abre portas. Bartimeu persistiu em clamar
por Jesus o filho de Davi e recebeu o seu milagre! Ele não permitiu que
ninguém calasse a sua voz e impedisse o seu clamor.
A mulher do fluxo de sangue persistiu por anos e ao tocar na orla das
vestes de Jesus foi curada! Ela não deixou que nem mesmo os 12 anos de
espera a impedisse de romper com os obstáculos e tocasse com fé no
Mestre.
Ana persistiu na sua oração por um filho durante anos e o Senhor lhe deu
a graça de ter em seus braços a Samuel! Ela não permitiu que a afronta de
Penina, a sua adversária tirasse do seu coração o seu maior sonho e tão
pouco o clamor dos seus lábios.
Quem ou o quê está tentando calar a sua voz e te impedir de clamar?
Quais obstáculos você precisa romper para tocar na Orla de Jesus e sentir
Sua virtude? Qual a Penina que te afronta e tenta arrancar os sonhos do
seu coração?
O milagre que você precisa na sua vida, na sua casa e na sua família
precisa da sua persistência em orar e da sua sabedoria para agir.
Então não desista! Insista! Não pare de crer e de lutar! Bata nessa porta
até que ela se abra e você possa receber o seu milagre.
Tenha um excelente dia!
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"Ouçam a palavra do Senhor! Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta
desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como
duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata."
Esse texto de 2 Reis fala de uma cidade que havia sido sitiada pelo inimigo
e chegado em seu extremo de escassez, as fontes de água haviam sido
envenenadas, os suprimentos estavam bloqueados, as plantações
queimadas, os gados roubados, as ovelhas levadas para outra cidade e as
casas destruídas. O ânimo da cidade estava comprometido, e é isso que o
diabo quer fazer com a sua vida, tirar sua provisão de água, envenenar
suas convicções e não permitir que chegue novas revelações.
Mesmo em meio ao caos pode haver um dia de boas novas, mas até que o
milagre aconteça, existe uma trajetória a ser seguida para expulsar o
exército inimigo das fontes de água. O que fazemos quando o inimigo
cercou a cidade, não há saída política ou administrativa e estão
negociando os filhos? Acabamos procurando um culpado. Normalmente o
culpado pelo problema nunca será presente para se defender.
Normalmente o homem de Deus é culpado por não ter falado o que todos
queriam ouvir, mas dizer o que Deus mandou.
A profecia tem o poder de transformar as circunstâncias. A sua boca
precisa liberar palavras que transformem sua realidade. Alguns estão
vivendo dias de escassez, mas quando vier a bonança, não usufruirão
porque não acreditaram. Deus abrirá as janelas, não importa os problemas
que assolam sua vida, você precisa estar sensível ao momento do
livramento. Precisamos que nossas orações se transformem em um
grande ruído capaz de causar pavor no inimigo.
Vimos que o rei não acreditou no milagre. Às vezes somos os primeiros a
duvidar do milagre, lembra quando Jesus ressuscitou e todos ficaram
assustados. Quando Jesus veio andando por sobre as águas, acharam que
era um fantasma.
Se creres verá as janelas que Deus abrirá nos céus. A incredulidade leva a
morte e são as suas orações que podem transformar a realidade de
escassez em bonança. Então, ore e creia no milagre!
“Mesmo em meio ao caos pode haver um dia de boas novas, mas até que
o milagre aconteça, existe uma trajetória a ser seguida para expulsar o
exército inimigo das fontes de água”
Tenha um excelente dia!
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"Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco,
de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa,
dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram
e clamaram: "Mestre, não te importas que morramos?"
A tempestade é só um aviso de que algo extraordinário Deus esta fazendo.
Esperar não é nada fácil, mas é preciso, quando o que queremos significa
muito pra gente, quando o que o nosso coração deseja vai além, muito
além da nossa condição humana. Vão nos chamar de loucos, vão rir da
nossa cara, vão almejar nossa queda, vão debochar da gente, mas e dai?
Ninguém sabe nada sobre nós, ninguém conhece metade do nosso
caminho, ninguém sabe o quanto a gente já chorou escondido pra
ninguém ver, ninguém tem o direito de nos julgar, porque ninguém viveu
o que a gente viveu, cada um sabe o fardo que carrega, o peso que leva e
a vontade de vencer que tem.
Eu não sei o que se passa em sua vida, mas eu sei o quanto o Senhor é
tremendo pra curar, restaurar, reconstruir, eu sei o quanto Ele é grandioso
em fazer aquilo que é impossível se tornar real, eu sei o quanto Ele é
magnífico em transformar uma situação adversa, em momentos de triunfo
e paz. Não importa se uma minoria esta contra, há uma maioria gritando
bem alto: "estamos com você", e isto é o que faz nosso suor valer a pena.
Não desista por nada neste mundo, não retroceda na sua fé, e não se dê
por vencido quando o cansaço vier.
Nada nesta vida acontece por acaso, e se as lutas estão grandes, é porque
a vitória sobre aquilo que você esta buscando é "maior de grande", e esta
bem mais próxima do que você imagina. Não pare nem pelo tempo, nem
pelas circunstâncias, não dê ouvidos as vozes negativas, não se curve
diante das afrontas, nem dê atenção a quem não acredita. Muitos não
acreditam em Deus, e Ele continua fazendo milagres. Vá nesta sua
força...No tempo certo, Ele te honrará.
Tenha um excelente dia!

