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APRESENTAÇÃO

Quando Elias estava para ser elevado aos céus, disse a Eliseu, 
seu discípulo e seu sucessor: Pede-me o que queres que te faça, antes 
que seja tomado de ti. Eliseu, então, sabendo que não poderia 
cumprir tal missão pelas próprias forças, respondeu-lhe: Peço-te 
que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim (2 Rs 2.9). Sabemos 
que Elias foi um profeta tremendamente usado pelo Altíssimo 
em seus dias, tendo obedecido fielmente a tudo o que Deus lhe 
ordenara junto aos reis e ao povo de Israel. Então, ao tomar Elias 
para Si, poupando Seu servo de ver a morte, o Senhor liberou a 
Eliseu porção dobrada da unção que estava sobre o profeta.

Não há como parar a obra de Deus! Por isso, da mesma 
forma que Elias e Eliseu se permitiram ser instrumentos nas 
mãos do Senhor, tenho-me colocado à disposição do Pai, para 
que, por meu intermédio – não pelos meus próprios méritos, 
mas pela unção que repousa sobre a minha vida –, os perdidos 
sejam salvos, libertos, tornem-se conhecedores da Palavra de 
Deus, verdadeiros servos do Todo-Poderoso, e também se 
disponham a cumprir seu chamado.

Desfrute das mensagens contidas neste livro e, a cada dia 
do verão, receba também a unção, a qual é como óleo fresco 
(Sl 92.10), que Deus deseja derramar sobre você, a fim de torná-lo 
uma bênção para si mesmo e para os outros. Não importa o mo-
mento que você esteja passando, pois o nosso Pai, que está nos 
céus e tudo vê, pode transformar a sua vida por completo. Basta 
dar ouvidos a Ele, à Sua Palavra, e agir conforme Ele orienta. 

R. R. Soares
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"

" O SEGREDO É 

FICAR FIRME NAS 

PROMESSAS DIVINAS 

E NÃO CEDER A 

NENHUMA DELAS.
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A NOSSA LUTA É CONTÍNUA

E, por isso, também gememos, desejando ser 
revestidos da nossa habitação, que é do céu. 
 2 Coríntios 5.2

E nquanto estivermos neste mundo, não teremos a 
paz completa. Só mesmo quando formos revestidos 

da nossa habitação celestial estaremos para sempre livres 
das lutas que travamos contra o pecado e as forças das 
trevas. Cristo já nos tinha avisado que teríamos aflições 
no mundo, mas isso não nos deve desanimar, pois Ele 
venceu o mundo (Jo 16.33). Agindo por fé e usando a 
autoridade que nos foi conferida no Nome do Senhor, 
venceremos também.

Não é fácil nem agradável ser assediado pelas tentações. 
O inferno é cruel e usa todos os meios para nos tirar da 
santa presença do Pai. Essa luta foi travada por todos os 
santos de Deus; até Jesus foi tentado em tudo.

Uma vez que o diabo e seus anjos forem lançados 
no lago, o qual arderá por toda a eternidade com 

22 de dezembro

Bênçãos de Verão2011.indd   7Bênçãos de Verão2011.indd   7 07/10/2011   15:49:0907/10/2011   15:49:09



8

fogo e enxofre, os santos de Deus serão revestidos da 
incorruptibilidade e, então, não terão mais problemas com 
o inimigo, pois estarão livres dele e de suas mentiras para 
sempre. No entanto, hoje, quando surgem as tentações, 
elas devem ser tratadas segundo a orientação das Escrituras 
a fim de que não nos atinjam. O Senhor sabe guardar os 
que Lhe pertencem.

Ninguém deve desanimar ao ser tentado, pois isso não 
é pecado. Deve, sim, ir a Deus e confessar o que sentiu com 
a tentação. Se tiver dado algum lugar a ela, precisa pedir 
o perdão do Senhor e, em seguida, repreender o diabo, 
que, se for resistido em Nome de Jesus, fugirá (Tg 4.7). 
Assim fez Cristo quando, tanto no deserto quanto em 
outras ocasiões, Satanás dirigiu-se a Ele para tentá-lO.
O Mestre não pecou por ter sido tentado, mas nos mostrou 
como agir frente a qualquer situação como essa: repreender 
o diabo, usando a Palavra de Deus.

Em tempo de tentação, que é obra-prima do diabo, 
tema o Senhor. O maligno usa toda a sua capacidade; 
nunca joga “leve”. Só mesmo contando com a ajuda dos 
Céus alguém consegue passar pelas armadilhas do mal sem 
errar. Por isso, na oração do Pai-Nosso, Jesus nos ensinou 
a pedir a Deus que nos livre das tentações.

22 de dezembro
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Pouco adianta contar a outras pessoas que se está sendo 
tentado. Se o fato cair no conhecimento do povo, sempre 
haverá alguém para dizer que você sucumbiu. Graças 
a Deus que, quando formos revestidos da nossa eterna 
habitação, isso não mais nos ocorrerá.

O segredo é ficar firme nas promessas divinas e 
não ceder a nenhuma delas. Quando surgirem, devem 
ser repreendidas de pronto. Quem se deixar levar pela 
tentação sofrerá um severo dano em sua fé e em seu 
relacionamento com Deus.

22 de dezembro

Oração

Senhor! Mesmo sabendo que, no mundo, teremos aflições, 
o meu coração não aguenta o que as pessoas tentam fazer comigo. 
É duro ver tanta ingratidão e indiferença. Mas, como Jesus 
venceu, sei que também vencerei.

Mas, Senhor, como é triste ser assediado por tentações, 
e o pior é que aquilo que não quero fazer, às vezes, faço. É 
verdade que, um dia, o diabo e suas tentações serão lançados 
no lago que arderá com fogo e enxofre, porém, enquanto isso 
não ocorre, preciso da Tua ajuda. Senhor, Ajuda-me!

Hoje, quero usar Teu Nome para expulsar tudo o que 
vem me tirar da Tua presença e, então, em o Nome de 
Jesus, eu ordeno que todo mal saia da minha vida para sempre.
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"

" A VINDA DE

JESUS AO

MUNDO PÔS

UM PONTO

FINAL NESSE 

ESTADO MISERÁVEL 

DO HOMEM.
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23 de dezembro

TEMOS DE SER SEPARADOS

Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o
Senhor; e não toqueis nada imundo, e eu 
vos receberei.  2 Coríntios 6.17

O pecado cometido por Adão fez um estrago muito 
grande no plano de Deus. Por um ato insano e 

deliberado, o ser criado à imagem e semelhança do Senhor 
(Gn 1.26) passou a ser dirigido pelo inimigo em uma 
invencionice maligna sem tamanho. Ele perdeu o respeito 
por si mesmo, passou a cultuar a criatura, entregou-se a 
paixões infames, tornou-se nulo em seu próprio raciocínio 
e teve o coração obscurecido.

A vinda de Jesus ao mundo pôs um ponto final nesse 
estado miserável do homem. Cristo sofreu o que teríamos 
de padecer e nos libertou das forças das trevas. Essa é a 
mensagem que temos de dar a todos. Não houve um que 
não fosse afetado pela morte – a natureza de Satanás. 
Não há, em lugar algum, um só que não tenha sido feito 
escravo do diabo (Rm 5.12).

Bênçãos de Verão2011.indd   11Bênçãos de Verão2011.indd   11 07/10/2011   15:49:1007/10/2011   15:49:10



12

Ao pregarmos a Boa Notícia, o Evangelho, levamos 
libertação aos perdidos. Então, quem se encontra na 
idolatria, na feitiçaria e nos mais diversos descaminhos da 
vida, ao crer no que Jesus fez por ele, é liberto. Entretanto, 
há um perigo que ronda os filhos de Deus: apesar de já 
terem sido remidos pelo sangue de Cristo, são tentados a 
voltar às praticas antigas – e muitos retornam!

Existem indivíduos que mantêm o nome de cristãos, 
mas desenvolvem uma espécie de ritual que em nada agrada 
a Deus. Eles até usam o nome de cristão e se esforçam 
para parecer um, porém, cada vez mais, distanciam-se da 
Verdade. Seu culto é um emaranhado de coisas esquisitas 
que não encontram respaldo nas Escrituras e, portanto, 
não têm nenhum valor diante do Senhor; ao contrário, 
são repugnantes para Ele.

O versículo estudado nos orienta a manter distância 
dessas pessoas. Diz a Palavra que não pode haver comunhão 
entre a luz e as trevas (2 Co 6.14). Só devemos aproximar-nos
delas para lhes dar o recado do Senhor. Não podemos ter 
comunhão com elas, aceitar convites para suas festas nem 
nos banquetearmos com elas, tampouco concordar com 
suas práticas. O Evangelho nos orienta a sair do meio 
delas, apartar-nos, não tocar em suas imundícias para, 
então, sermos recebidos por Deus.

23 de dezembro
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Quem serve ao Altíssimo precisa ter a atitude bíblica 
e jamais agir como um político que quer agradar a todos. 
Isso não quer dizer que não poderemos cumprimentar 
os perdidos, ou ser gentis com eles e estender-lhes a 
mão. Temos, sim, de deixar claro que suas práticas 
são condenadas pelas Escrituras e que eles devem 
arrepender-se, a menos que não se importem com a 
perdição de suas almas. Faça a sua parte em obediência 
ao Senhor!

23 de dezembro

Oração

Pai, sem Tua Palavra, estou perdido. Os meus alvos não 
são bons, meus desejos são ruins, e o pior é que eles são contra 
a verdade e a santidade. Por isso, venho pedir misericórdia. 
Sei que o pecado de Adão trouxe a morte – a natureza de 
Satanás ao mundo; mas sei também que a morte de Jesus me 
livrou desse infortúnio. 

Senhor! Eu preciso mudar. Não quero voltar às práticas 
antigas, ao ninho do diabo. O meu relacionamento Contigo 
não pode ser um ritual frio e sem unção, mas, sim, algo vivo 
e poderoso. Quero sair do meio dos que não respeitam a Tua 
Palavra e ser recebido por Ti, meu Deus e meu Pai. Eu 
Te peço, em o Nome de Jesus, aceita-me!
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"

" A NOSSA MISSÃO É 

LEVAR O REMÉDIO 

QUE TRANSFORMA 

ESSAS VIDAS 

ERRANTES E 

ERRADAS EM 

NOVAS CRIATURAS.
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24 de dezembro

ASSIM É O HOMEM NATURAL

A sua garganta é um sepulcro aberto; com a língua 
tratam enganosamente; peçonha de áspides está 
debaixo de seus lábios. Romanos 3.13

N ão há remédio para o homem natural, a não ser 
que se converta, pois o veneno do pecado entrou 

no ser humano e fez dele um ser perigosíssimo. O versículo 
que vamos estudar retrata todos os que ainda não se 
converteram e, portanto, não têm o temor de Deus. Não é 
por acaso que existem tantos filhos ilegítimos, tanta gente 
amargurada e oprimida pelo mundo. É com esse tipo de 
pessoa que temos de conviver. É assim que somos sem a 
graça de Deus, mas Ele nos gerou de novo para uma viva 
esperança (1 Pe 1.3).

A nossa missão é levar o Remédio que transforma 
essas vidas errantes e erradas em novas criaturas. Ao nos 
dar a imagem exata do que é o perdido, o Senhor não 
nos está amedrontando, mas avisando-nos de que é esse 

Bênçãos de Verão2011.indd   15Bênçãos de Verão2011.indd   15 07/10/2011   15:49:1107/10/2011   15:49:11



16

tipo de pessoa que Ele quer salvar. Então, estando de 
sobreaviso, temos uma meta: fazer desses indivíduos 
filhos de Deus. No entanto, ao mesmo tempo, não 
devemos vacilar nem colocar neles a nossa esperança ou 
confiança, porque não deixarão de ser ímpios, a menos 
que provem do novo nascimento.

A mensagem que precisamos anunciar-lhes não deve 
ser a de condenação, mas de esperança, amor e fé. Ora, 
todos eles serão inúteis para Deus se não fizermos deles 
novos convertidos. Caso isso não aconteça, chegará o dia 
em que serão lançados no lago de fogo e enxofre que arderá 
por toda a eternidade. A sentença deles já está lavrada, 
porém muitos de nós poderemos ser incluídos na mesma 
condenação. Estaremos na mesma situação se não fizermos 
nada para salvá-los. Também, se cometermos os mesmos 
erros, sofreremos a mesma sentença. Não é porque fomos 
salvos que, agora, temos licença para pecar. Ao contrário, 
quem foi iluminado, mas voltou ao pecado, terá mais rigor 
em sua prestação de contas (2 Pe 2.20-22).

O cristão que diz temer o Senhor e é conhecedor da 
posição espiritual dos perdidos, mas, mesmo assim, resolve 
associar-se a um deles em uma aventura comercial ou 
casamento corre um risco muito grande, pois é esse tipo de 
gente que ele terá como parceiro. Sem dúvida, quem assim 
faz está encomendando muitos dissabores e sofrimentos, 

24 de dezembro
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já que a pessoa a qual não dá crédito às advertências do 
Senhor, um dia, com remorso, dor e muita angústia, haverá 
de reconhecer quão tola foi.

Os filhos de Deus têm de ser mais do que sensatos: 
precisam ser obedientes. Nada foi escrito por acaso, mas 
por um ato de amor do Pai. Essa é a condição de seus filhos, 
seu cônjuge, seus amigos e as demais pessoas que ainda 
não nasceram de novo. Por isso, faça o esforço necessário 
para anunciar o Evangelho a todos!

24 de dezembro

Oração

Eu vivo no meio de pessoas que não têm o Teu temor.
A menos que se convertam, elas provarão a morte eterna.
Por isso, tenho de lhes falar da mensagem mais importante – o 
Evangelho –, pois, em Cristo, todos foram gerados de novo 
para uma viva esperança.

Quero cumprir minha missão, porque sei que, se eu não 
pregar a Mensagem salvadora, poderei ser incluído na mesma 
condenação. Sou devedor a todos os que ainda não conhecem 
a Verdade.

Não posso nem quero ser insensato, mas um fiel e obediente 
servo do Senhor. Desejo pagar o preço que for necessário para 
levar o meu próximo aos pés da cruz, Senhor! Unge-me e 
usa-me para cumprir a Tua bendita e poderosa ordem.
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"

" SE VOCÊ SE TORNAR 

SENHOR SOBRE A 

TRANSGRESSÃO, 

ELA NÃO MAIS

O DOMINARÁ.
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25 de dezembro

LIVRANDO-SE DAS
PAIXÕES DA CARNE

Não reine, portanto, o pecado em vos so corpo mortal, 
para lhe obedecerdes em suas concupiscências.  
 Romanos 6.12

N ão é pequeno o número de filhos de Deus que 
vivem com problemas em relação aos desejos 

desenfreados da carne. Apesar de terem nascido de novo, 
a carne está tão forte no interior deles, que, às vezes, eles 
caem em transgressões mentais ou físicas. Quando isso 
acontece, sentem-se os mais miseráveis, ficam chateados, 
deprimidos, confessam o pecado e prometem a Deus que 
não voltarão ao erro. Contudo, ao se depararem com mais 
uma tentação, eles escorregam e se sujam.

O que se passa com essas vidas? Elas não se libertaram 
do reino das trevas? Não foram transportadas para o 
reino da luz? Ou será que o Evangelho não é o poder 
do Senhor? Espero que este estudo ajude muitos filhos 
de Deus a não se deixarem levar mais pelos enganos 
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do inimigo. Na verdade, basta uma atitude para que o 

cristão fique livre de práticas malignas.

O versículo citado declara que temos de impedir que 

a iniquidade reine em nosso corpo mortal, e essa é uma 

decisão que precisamos tomar! No início, por estar há 

tanto tempo sujeitando-se aos “encantos” do pecado, 

o cristão terá um pouco de dificuldade para se acertar. 

Entretanto, se ele tomar a atitude de não permitir que 

a transgressão reine em seu corpo e permanecer firme 

nessa posição, ele perceberá que os desejos desenfreados 

já não o dominam mais. Quem resistir ao diabo verá que 

ele fugirá (Tg 4.7).

O vício do pecado é como qualquer outro. Quem 

fuma, por exemplo, sente o quanto se tornou escravo do 

cigarro quando tenta deixá-lo. O mesmo acontece com 

quem usa drogas, mente ou faz qualquer outra coisa 

errada. Até mesmo um alimento consumido todos os dias 

pode tornar-se senhor da nossa vontade. Na falta dele, 

alguns fazem qualquer coisa para consegui-lo. Assim 

também ocorre com aquele que está preso ao pecado, 

o qual não quer perder seus súditos. A iniquidade faz 

nascer uma paixão enlouquecedora no coração dos seus 

servos, e esse sentimento faccioso se sobrepõe à razão e ao 

25 de dezembro
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bom senso, levando pessoas maduras a agirem de modo 
completamente oposto à Palavra de Deus.

Se você estiver vivendo desse modo, pegue, agora, 
a orientação do Senhor. Entre em oração, confesse a Ele 
seu erro, peça-Lhe o perdão e repreenda o inimigo. Se 
você se tornar senhor sobre a transgressão, ela não mais 
o dominará. Lembre-se de que o salário do pecado é a morte, 
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna (Rm 6.23). Tome 
posse dela agora mesmo!

25 de dezembro

Oração

Amado Deus, os desejos desenfreados da carne são comuns 
aos homens e, também, comigo eles têm habitado. Por isso, 
sinto-me miserável, chateado e deprimido. 

Senhor, quero ser perdoado e não voltar mais ao erro. 
Hoje, quero tomar a atitude que me livrará do engano; por 
isso, resistirei ao diabo para que ele fuja de mim. Não desejo 
agir fora da Tua santa e preciosa presença. Senhor, almejo 
honrar a confiança que Tu depositaste em mim.

A paixão não mais será senhora de minha vida, pois quero 
receber, no último dia, o salário de filho obediente e, para isso, 
repreendo o mal que me assedia. Ajuda-me a viver na plenitude 
da Tua santidade!
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"O PAI NÃO TARDA 

EM CUMPRIR O QUE 

PROMETE. QUANDO 

ENTENDEMOS SUA 

PALAVRA, ELE

AGE RAPIDAMENTE.
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26 de dezembro

CUIDE DE SEUS PÉS 

E o Deus de paz esmagará em breve Satanás 
debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor 
Jesus Cristo seja convosco. Amém!  

Romanos 16.20

E m sua despedida, na carta aos Romanos, o apóstolo 
Paulo afirmou que Deus não tardaria em esmagar 

Satanás debaixo dos pés dos nossos irmãos. Será que isso 
ocorreria com eles somente, ou pode suceder com todos 
nós? A Bíblia fala muito sobre os pés daqueles que fazem 
a vontade de Deus. Há um mistério sobre esses membros 
do nosso corpo que estão em contato com o chão. Mas 
creio eu que isso tenha sentido figurado.

Quando falou com Josué sobre Canaã, o Senhor disse 
que daria aos filhos de Israel a terra onde aquele Seu servo 
colocasse a planta dos pés (Js 1.3). Josué, então, teria so-
mente de pisar, e o terreno seria do povo de Deus. Aquela 
promessa era símbolo da que foi feita para nós em João 
14.13, na qual Jesus declarou que aquilo que pedíssemos – 
determinássemos, tomássemos posse, exigíssemos – Ele iria 
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conceder-nos. Então, Josué deveria tomar posse daquela ter-
ra, colocando seu pé, sua declaração, e a terra ser-lhe-ia dada.

Isaías falou de como os pés dos que anunciam as 
Boas-Novas são formosos (Is 52.7). Isso quer dizer que, 
ao levarmos o Evangelho aos perdidos, nada nos impedirá 
de assumir aquele grupo de pessoas para Deus. Os nossos 
pés – a nossa decisão – fazem com que muita gente 
saia das trevas para a luz. Por toda a vida, o diabo tem 
dominado nações, oprimindo seus moradores, fazendo com 
que sofram suas maldades. No entanto, quando alguém 
enviado por Deus vai até eles, esse servo do Senhor esmaga 
a capacidade do inimigo de mantê-los sob o domínio do 
mal. Afinal, as portas do inferno não resistem ao avanço 
da Igreja do Senhor Jesus (Mt 16.18).

Os irmãos de Roma sofriam uma opressão muito 
grande. Então, o apóstolo declarou-lhes que o Deus de 
paz, em breve, esmagaria Satanás debaixo dos pés deles. 
Se estivessem doentes, o Deus da cura, Jeová Rafá, iria 
sará-los; se passassem por problemas financeiros, o El 
Shaddai – o Senhor mais do que suficiente – dar-lhes-ia 
ampla suficiência, esmagando o maligno debaixo da decisão 
deles de obedecerem à Santa Palavra. 

Qual é o seu problema? Descubra nas Escrituras o 
que Deus tem prometido fazer e, então, clame por isso, 

26 de dezembro
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na certeza de que o Senhor que lhe fez tal promessa logo 
esmagará Satanás debaixo dos seus pés. O modo como o 
Altíssimo Se revela a você é a maneira pela qual você deve 
ter fé nEle. Se for cura, o Senhor será para você o Deus da 
cura; caso tenha outra necessidade, Ele também irá supri-la.

O Pai não tarda em cumprir o que promete. Quando 
entendemos Sua Palavra, Ele age rapidamente. Se a 
revelação chegou ao seu entendimento, o Senhor já está 
preparado para realizá-la. Neste momento, Deus está 
pronto para esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Então, 
clame, e Ele fará isso!

26 de dezembro

Oração

Meu Pai! Como o Senhor é fantástico! O diabo, aquele 
que nos calcava na lama do pecado, em breve será esmagado por 
Ti debaixo dos meus pés. Agora, confiando na Tua Palavra, 
em venho assumir o que me pertence em Cristo.

As minhas enfermidades foram sofridas e carregadas pelo 
Senhor Jesus. Os meus problemas financeiros serão supridos 
pela Tua abundância. Os meus pecados foram lavados pelo 
sangue do Teu Filho.

Senhor! Como Josué, tomo posse do que me pertence. Sei 
que essa atitude é a minha pisada na terra da promessa. Isso é 
o que precisava ser feito para que o inimigo fosse completamente 
destruído na minha vida. Pai, obrigado!
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" QUEM CRÊ E 

FAZ O QUE 

ELE MANDA 

EXPERIMENTA 

SEU FAVOR.
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27 de dezembro

QUE LOUVOR VOCÊ RECEBERÁ?

Portanto, nada julgueis antes de tempo, até 
que o Senhor venha, o qual também trará à 
luz as coisas ocultas das trevas e manifestará 
os desígnios dos corações; e, então, cada um 
receberá de Deus o louvor. 1 Coríntios 4.5

Q uantas informações esse versículo nos fornece! Todas 
elas são de muita importância para nós. Vamos 

examinar cada uma e verificar o que o Senhor nos está 
dando a conhecer. É bom sempre saber a vontade de Deus 
e o que Ele promete fazer, pois, mais cedo ou mais tarde, 
o que Seus lábios prometeram acontecerá. Agora, é bom 
não fazer o que Ele proíbe; o melhor é obedecer ao que 
Ele ordena e levar a sério Suas advertências.

1ª - Nada julgueis antes de tempo. O Senhor nos proibiu 
de emitir qualquer julgamento. Paulo disse que haveria 
um tempo em que julgaríamos os anjos (1 Co 6.3), 
mas disso eu não entendo. Porém, quando a Palavra 
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nos é aberta, está na hora de dar a ordem, emitindo o 
julgamento da derrota do mal. O tempo é a revelação 
do Evangelho. Tendo o Senhor falado, Ele irá confirmar 
Sua palavra.

2ª - Até que o Senhor venha. Um dia, Jesus virá buscar-nos;
no entanto, quando agimos com fé, Ele já nos vem socorrer. 
Quando sentimos em nosso coração que escutamos a voz
de Deus – a Palavra nos é aberta –, é o momento certo de
assumir o que nos pertence. Então, podemos julgar
de acordo com o que nos foi revelado. Naquele momento, 
o que falamos se cumpre.

3ª - O qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. 
A revelação da Palavra de Deus sempre traz à luz o que 
as trevas têm feito em nós ou na vida de outras pessoas. 
É preciso sempre estar ligado no Senhor para entender o 
que Ele diz. Por meio de Sua manifestação – a qual ocorre 
com a leitura da Palavra, a meditação nas Escrituras ou 
por ouvir a pregação do Evangelho –, o que estiver oculto 
e for difícil de ser resolvido será trazido à luz.

4ª - Manifestará os desígnios dos corações. A visita do 
Senhor Jesus à nossa vida manifesta os desígnios do nosso 
coração, bem como do das pessoas ao redor. Como é bom 
estar sempre ligado e em comunhão com o nosso Deus! 

27 de dezembro
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5ª - Cada um receberá de Deus o louvor. O galardão 
do Senhor é certo. Ele haverá de retribuir todos os que 
agiram segundo Suas orientações, pois estes colaboraram 
com Ele na concretização da Sua vontade. Porém isso não 
acontecerá somente na eternidade. Hoje mesmo, Deus 
recompensa todos aqueles que assumem Suas promessas. 
Ele cura, liberta, faz prosperar e dá solução aos problemas. 
Se o salário do pecado é a morte, a obediência à Palavra 
de Deus é a vida (Rm 6.23). Quem crê e faz o que Ele 
manda experimenta Seu favor. O Altíssimo nunca despede 
alguém de mãos vazias!

27 de dezembro

Oração

Senhor! Sei que não tenho condições de julgar, dar a ordem 
antes do tempo determinado por Ti. Mas, agora, sinto que 
chegou a hora da minha bênção e, por isso, posso assumir o 
meu lugar em Ti e tomar posse do que me pertence.

Com a fé que o Senhor colocou em meu coração, eu sei 
que posso contar com a Tua ação em meu favor. Eu vou me 
livrar da minha opressão agora mesmo.

Portanto, como sei que o que me acontece de mau vem do 
maligno e, em Nome de Jesus, posso expulsar toda investida 
do inimigo, exijo que este sofrimento que me está oprimindo saia 
agora. Por agir sobre a Tua Palavra, serei abençoado, pois 
é desse modo que experimento o Teu favor.
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