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 “Sucedeu também um dia que, indo Eliseu 

a Suném, havia ali uma mulher rica, a 

qual o reteve a comer pão; e sucedeu que 

todas as vezes que passava, ali se dirigia a 

comer pão.” 

“E ela disse a seu marido: Eis que tenho 

observado que este que passa sempre por 

nós é  um santo homem de Deus.” 

“Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto 

junto ao muro e ali lhe ponhamos uma 

cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um 

candeeiro; e há de ser que, vindo ele a nós, 

para ali se retirará.” 

“E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se 

àquele quarto, e se deitou ali.” 

“Então, disse ao seu moço Geazi: Chama 

esta sunamita. E chamando-a ele, ela se 

pôs diante dele.” 

“Porque lhe dissera: Dize-lhe: Eis que tu 

nos tens tratado com todo o desvelo; que se 

há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de 

que se fale por ti ao rei ou ao chefe do 

exército? E dissera ela: Eu habito no meio 

do meu povo.” 



 

 

“Então, disse ele: Que se há de fazer, pois, 

por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem 

filho, e seu marido é velho.” 

“Pelo que disse ele: Chama-a. E, 

chamando-a ele, ela se pôs à porta.” 

“E ele disse: A este tempo determinado, 

segundo o tempo da vida, abraçarás um 

filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem 

de Deus, não mintas à tua serva.” 

“E concebeu a mulher e deu à luz um filho, 

no tal tempo determinado, segundo o tempo 

da vida que Eliseu lhe dissera.” 

“E, crescendo o filho, sucedeu que, um dia, 

saiu para seu pai, que estava com os 

segadores.” 

“E disse a seu pai: Ai! A minha cabeça! Ai! 

A minha cabeça! Então, disse a um moço: 

Leva-o a sua mãe.” 

“E ele o tomou e o levou a sua mãe; e esteve 

sobre os seus joelhos até ao meio-dia e 

morreu.” 

“E subiu ela e o deitou sobre a cama do 

homem de Deus; e fechou sobre ele a porta e 

saiu.” 



“E chamou a seu marido e disse: Manda-

me já um dos moços e uma das jumentas, 

para que eu corra ao homem de Deus e 

volte.” 

“E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é 

lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai 

bem.” 

“Então, albardou a jumenta e disse ao seu 

moço: Guia, e anda, e não te detenhas no 

caminhar, senão quando eu to disser.” 

“Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, 

ao monte Carmelo; e sucedeu que, vendo-a 

o homem de Deus de longe, disse a Geazi, 

seu moço: Eis aí a sunamita.” 

“Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-

lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu 

marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: 

Vai bem.” 

“Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao 

monte, pegou nos seus pés; mas chegou 

Geazi para a retirar; disse porém o homem 

de Deus: Deixa-a, porque a sua alma nela 

está triste de 

amargura, e o SENHOR mo encobriu e não 

mo manifestou.” 



 

 

“E disse ela: Pedi eu a meu senhor algum 

filho? Não disse eu: Não me enganes?” 

“E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos, e 

toma o meu bordão na tua mão, e vai; se 

encontrares alguém, não o saúdes; e, se 

alguém te saudar, não lhe respondas; e põe 

o meu bordão sobre o rosto do menino.” 

“Porém disse a mãe do menino: Vive o 

SENHOR, e vive a tua alma, que não te hei 

de deixar. Então, ele se levantou e a 

seguiu.” 

“E Geazi passou adiante deles e pôs o 

bordão sobre o rosto do menino; porém não 

havia nele voz nem sentido; e voltou a 

encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, 

dizendo: Não   despertou o menino.” 

“E, chegando Eliseu àquela casa, eis que o 

menino jazia morto sobre a sua cama.” 

“Então, entrou ele, e fechou a porta sobre 

eles ambos, e orou ao SENHOR.” 

“E subiu, e deitou-se sobre o menino, e, 

pondo a sua boca sobre a boca dele, e os 

seus olhos sobre os olhos dele, e as suas 



mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre 

ele; e a carne do menino aqueceu.” 

“Depois, voltou, e passeou naquela casa de 

uma parte para a outra, e tornou a subir, e 

se estendeu sobre ele; então, o menino 

espirrou sete vezes e o menino abriu os 

olhos.” 

“Então, chamou a Geazi e disse: Chama 

essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E 

disse ele: Toma o teu filho.” 

“E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se 

inclinou à terra; e tomou o seu filho e saiu.” 

(2 Reis 4.8-37) 
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INTRODUÇÃO 

Eu preciso que você faça com bastante 

atenção a leitura deste livro, porque aquilo 

que você vai ler aqui vai mudar a sua vida. 

Isto não é jargão de pastor. Não são 

palavras ditas para mexer com os leitores. 

É algo que Deus vai realmente fazer em 

você.  
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Deus vai abrir a sua mente através da 

revelação do Espírito Santo na Palavra de 

Deus. 

Deus tem dado uma unção muito 

especial para abençoar o povo de Deus 

através dos livros que tenho escrito. 

Desligue-se de todas as coisas que 

estão ao seu redor, porque é de vital 

importância a sua atenção. Deus vai fazer 

uma grande reviravolta em sua vida. 

Pessoas que adquiriram este livro tão 

entristecidas e desesperançadas terão as 

suas visões transformadas pelo Espírito 

Santo. 

Pessoas com problemas tão sérios 

receberão resoluções e soluções de Deus 

para seus problemas. 

Alguns que estavam tomando leite 

espiritual vão começar a experimentar 

alimentos sólidos na leitura deste livro. 
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Por isso a necessidade de total 

atenção, pois é tão sólido este alimento que 

se não tomarmos cuidado, poderemos nos 

confundir nesta leitura. 

SUNAMITA OU SULAMITA? 

Sunamita e sulamita, ambas as 

palavras são a mesma coisa. Uma simples 

variação que significa mulher de Suném. 

Suném é uma cidade localizada no 

sopé do monte Hermom. Seu nome significa 

“desnivelada”. Fica localizada no território 

de Issacar. 

“A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de 

Issacar, segundo as suas famílias.” 

“E foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e 

Suném,” 

“Esta era a herança da tribo dos filhos de 

Issacar, segundo as suas famílias; estas 

cidades e as suas aldeias.” 

(Josué 19.17,18,23) 
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A Bíblia relata sobre algumas 

mulheres sunamitas: Abisague, a moça que 

cuidou de Davi na sua velhice; fala sobre a 

mulher sunamita que mexeu com o coração 

de Salomão, inspirando-lhe a escrever o 

livro de Cantares. 

Alguns estudiosos creem que a 

Sulamita de Cantares (Cantares 6.13) é a 

mesma que cuidou de Davi, haja vista que 

Salomão matou o seu próprio irmão por 

parte de pai por causa dela (1 Reis 2.17-25), 

tendo em vista também que quando 

Salomão herdou o trono de Davi, herdou 

também todos os seus serviçais. 

E a Bíblia conta também sobre esta 

mulher sunamita que lemos no texto, que 

usou de bondade para com Eliseu e Geazi. 

Ela era bem de vida. O versículo 8 diz 

que ela era rica. Temente a Deus e com uma 

vida financeira estabilizada. 
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Todos nós aprendemos erroneamente 

que se somos servos de Deus, temos que 

passar dificuldades. 

Com essa mulher as coisas eram 

diferentes. Ela tinha uma vida abençoada. 

Como isso pode acontecer? 

Vamos ver alguns pontos de sua vida 

que fizeram dela uma mulher abençoada: 

Primeiro. Todas as vezes que Eliseu 

passava por Suném, ela chamava-o para 

comer pão em sua casa. Não era uma pessoa 

avarenta, sempre aprendeu a repartir o que 

tinha. 

Ela o reconhecia como um homem de 

Deus e convidava-o para comer pão em sua 

casa, dava-lhe o sustento, supria sua 

necessidade, abençoava a vida daquele 

homem. 

“Quem recebe um profeta na qualidade de 

profeta receberá galardão de profeta; e 
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quem recebe um justo na qualidade de 

justo, receberá galardão de justo.” 

“E qualquer que tiver dado só que seja um 

copo de água fria a um destes pequenos, em 

nome de discípulo, em verdade vos digo que 

de modo algum perderá o seu galardão.” 

(Mateus 10.41,42) 

 

Certo dia ela disse ao seu marido: 

 “Tenho a certeza de que esse homem que 

vem sempre aqui é um santo homem de 

Deus. Vamos construir um quarto pequeno 

na parte de cima da casa e vamos pôr ali 

uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma 

lamparina. E assim, quando ele vier nos 

visitar, poderá ficar lá.”  

(2 Reis 4.9,10 NTLH) 

 

Era como se ela dissesse: meu esposo, 

somos tão rico, Deus tem nos abençoados e 

a única coisa que fazemos por esse homem 

de Deus é lhe dar pão. Vamos fazer mais por 

reino ele. 
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Eliseu não passava em Suném só para 

comer pão. Deus mandava Eliseu passar 

naquela cidade para abençoar ainda mais 

aquela mulher. 

A presença de Eliseu não era para 

abençoar a si mesmo, mas para abençoar 

aquela mulher, pois ela era uma 

investidora no Reino de Deus. 

Muitas vezes nós pensamos: vou dar 

esta oferta para abençoar a minha Igreja. 

Mas a verdade é que eu estou abençoando e 

sendo abençoado. 

“Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, 

recalcada, sacudida e transbordando vos 

darão;” (Mateus 6.38) 

 

Mas este livro não é para falar de 

dinheiro ou finanças. Isso faremos em outra 

ocasião. Esta é apenas uma palavra 

introdutória para chegar ao clímax da 

ministração. Mas por favor, não leia o final 

do livro ainda. 
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Vamos ver o que ela fez: 

- Vamos tirar uma parte de nosso 

terreno e dar para o homem de Deus. 

Vamos dar nossa melhor mesa, nossa 

melhor cadeira, nossa melhor lamparina, 

nossa melhor cama. 

Vamos fazer um quarto aconchegante 

e dar para ele. Que seja um lugar de 

bênçãos para o profeta Eliseu. 

Veja bem, ela estava dando do que era 

seu para investir no Reino de Deus. Ela 

realmente era uma mulher investidora. 

Eliseu ficou tão feliz com essas 

dádivas que chama a sunamita para lhe 

fazer uma pergunta: “O que eu posso fazer 

por você para pagar todo o trabalho que 

você tem tido, cuidando de nós. Talvez você 

queira que eu vá falar em seu favor com o 

rei ou com o comandante do exército.” 
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Mas a mulher respondeu: “Eu tenho 

tudo o que preciso aqui, no meio do meu 

povo.” 

Não era uma mulher gananciosa. 

Aprendeu a viver contente com aquilo que 

tinha. 

Se Deus lhe desse mais, glória a Deus, 

se não lhe desse, tudo bem. 

“Digo isto, não por causa da pobreza, 

porque aprendi a viver contente em toda e 

qualquer situação.” 

“Tanto sei estar humilhado como também 

ser honrado; de tudo e em todas as 

circunstâncias, já tenho experiência, tanto 

de fartura como de fome; assim de 

abundância como de escassez;” 

“tudo posso naquele que me fortalece.” 

(Filipenses 4.11-13) 

 

Eliseu perguntou a Geazi: Então o que 

posso fazer por ela? 
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Ele disse: Bem, a mulher não tem 

filhos, e o marido dela é velho. 

Segundo o que aprendemos com os 

estudiosos, nos tempos de Eliseu, as 

mulheres que não tivessem filhos, não era 

vista com bons olhos, pois na criação de 

Adão e Eva Deus disse: 

“E Deus os abençoou e lhes disse: Sede 

fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e 

sujeitai-a” (Gênesis 1.28) 

 

Logo, na ótica dos judeus, não ter 

filhos é não ter a bênção de Deus. 

Essa visão continua no Novo 

Testamento, quando o apóstolo Paulo diz: 

“E Adão não foi iludido, mas a mulher, 

sendo enganada, caiu em transgressão.” 

“Todavia, será preservada através de sua 

missão de mãe, se ela permanecer em fé, e 

amor, e santificação, com bom senso.” (1 

Timóteo 2.15) 
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Por isso que quando uma mulher não 

tinha filhos ficava desesperada. 

Isso ocorreu com Ana. Ela ficava 

chorando e gesticulando sua boca, 

amargurada de Espírito, pedido um filho, 

até que Deus lhe deu Samuel. 

Ocorreu com Sara, que 

precipitadamente mandou Abraão se deitar 

com Agar, sua escrava, para que pudesse, 

onde passarem, dizer: este é o nosso filho. 

Ainda falta-nos tempo para falarmos 

da “Guerra das Mandrágoras” de Gênesis 

30, verso 14 a seguir. 

E essa história não ocorreu com esta 

mulher sunamita: “Eu tenho tudo o que 

preciso aqui, no meio do meu povo.” 

Então Eliseu a chama, profetiza e 

Deus lhe dá um filho. Um menino que nasce 
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e cresce com saúde, e vai trabalhar com seu 

pai no campo. 

Quando já crescido o menino adoece 

no trabalho e morre nos braços de sua mãe. 

O que me chamou a atenção neste 

texto foi a reação da mãe do menino. 

Toda mãe, nessas horas, fica 

desesperada, manda chamar o marido, 

chama os vizinhos, os parentes, um médico, 

um “curador” (aquele que cura sem títulos 

nem conhecimentos médicos), mas ela não. 

Ela coloca o filho na cama de Eliseu e sai 

para o campo, à procura do marido. 

Ao ler o texto, ficamos esperando seu 

desespero e isso não ocorre. Por quê? 

Porque aquela mulher era diferente. Era 

uma mulher virtuosa que aprendeu a 

entregar tudo nas mãos do Senhor. Ela sai 

de sua casa já crendo num milagre. 
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Ela não sai pra encomendar um 

caixão, nem para chamar as mulheres 

carpideiras (profissionais contratadas para 

chorarem nos velórios).  

Ela chega ao seu velho marido e lhe 

pede uma jumenta e um moço para uma 

longa jornada. 

“- Mande um empregado trazer uma 

jumenta. Preciso ir falar com o profeta   

Eliseu. Volto o mais depressa que puder.” 

(2 Reis 4.22 NTLH) 

 

O marido lhe diz: Por quê? Não é 

sábado, nem dia de lua nova... 

Há um motivo de seu marido falar 

isso: os judeus não trabalham no sábado, 

logo, alguém saía pelo campo montado num 

jumento avisando que no próximo dia seria 

um sábado, porquanto toda atividade 

deviria cessar ao pôr do sol.  
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E um novo mês iniciava-se com a 

chegada da lua nova, um novo mês era 

sempre festivo e sempre alguém saía 

avisando sobre a lua nova também. 

O seu marido estava dizendo: hoje não 

é dia de parar o serviço para andar de 

jumento, o que está acontecendo? 

Sua resposta é linda: está tudo bem. 

Era como se dissesse: Calma, meu velho, 

está tudo sob controle. 

Ela sai e vai direto para onde está 

Eliseu, no Monte Carmelo, a mais ou menos 

30 quilômetros de Suném. Já imaginou que 

jornada? E ela não para para conversar com 

ninguém. Por quê? Porque ela tem um 

objetivo: o milagre do seu filho. 

Aguente-me mais um pouco nesta 

narrativa. Ela é importante para sua vida. 

Mas guarde essa palavra: ela tem um 

objetivo. 
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Depois dessa longa jornada (de 

jumento), ela se encontra com o homem de 

Deus. Mas não é Eliseu. 

Quem lhe encontra é Geazi que lhe 

pergunta: Está tudo bem com a senhora? 

Com seu esposo? Com seu filho? 

Mais uma vez a resposta da mulher é 

a mesma: Vai tudo bem (Deus está no 

controle). 

Seu filho estava morto e ela 

totalmente controlada pelo Espírito Santo. 

Só quando chega diante de Eliseu, ela 

se lança aos seus pés e conta-lhe que seu 

filho está morto. 

Eliseu manda seu servo Geazi orar 

pelo menino, dizendo que era para ele não 

parar para conversar com ninguém no 

caminho, mas ir diretamente ao lugar onde 

estava o menino e orar por ele. 
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Por que isso? Para não perder o foco 

que era a cura do menino. Geazi não podia 

perder de maneira alguma o seu foco. 

Mas o rapaz chega lá, ora, e ora, e ora, 

e ora, e... nada... 

Ora de novo... nada... de novo... nada... 

Ele volta e encontra Eliseu no meio do 

caminho e reporta-lhe que nada aconteceu. 

Não sei o que aconteceu com ele. 

Talvez se desviasse no meio do caminho, 

talvez perdesse seu foco, talvez pensasse 

que agora seria a hora de Deus o exaltar 

como profeta na terra. Pensou em si mesmo 

e esqueceu do seu objetivo. 

O interessante é aquilo que a Bíblia 

não diz: Ela não diz que a sunamita, a mãe 

da criança morta, se desesperou, chorou 

amargamente ou coisa parecida.  

Não.  
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Ela continua firme, crendo no seu 

milagre, firme no seu propósito, sem perder 

seu foco, seu objetivo. 

Eliseu entra na casa, entra no seu 

quarto, deita-se sobre o menino, boca com 

boca, mão com mão, olho com olho e ora pelo 

menino. 

O milagre começa a acontecer. Sua 

carne se aquece novamente. 

Eliseu sai, dá uma voltinha na sala e 

volta para orar pelo menino. 

Sua mãe? Calada. Só esperando o 

milagre que ela tem certeza que já é dela. 

Então Eliseu chama a Geazi, que 

entra no quarto, sai de lá e chama a 

sunamita para dentro do quarto. 

Ela? Calada, entra: 

“Eliseu disse: —Pegue o seu filho.” 



Introdução 

27 

 

“Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o 

rosto no chão. Depois pegou o filho e saiu.” 

(2 Reis 4.36,37 NTLH) 

 

Encostar o rosto no chão é o que o 

Israelita faz quando adora ao Senhor. 

Aquela mulher adorou a Deus porque seu 

milagre chegou. E o milagre chegou porque 

ela nunca perdeu seu foco.
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01 - A LIÇÃO 

Deus também tem um propósito em 

sua vida e quer lhe ensinar através deste 

livro como focalizar seus objetivos e não os 

perder de vista. 

Quando Eliseu saiu do Monte 

Carmelo para vir orar pelo menino, sua mãe 

disse que não o deixaria de maneira 

alguma. Da mesma forma, Jacó quando 

precisava de um milagre de Deus disse ao 

anjo a mesma coisa: 
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“...Porém ele disse: Não te deixarei ir, 

se me não abençoares.” 

O foco de Jacó era a sua bênção. Ele 

não sabia se estava lutando com Jesus, com 

anjo, arcanjo ou querubim. Ele só queria 

uma coisa: a bênção. 

O foco da Mulher é o mesmo: a minha 

bênção. 

“Meu filho vai ressuscitar. Não vou te 

deixar, Eliseu, enquanto não receber minha 

vitória.” 

Deus está querendo nos ensinar a não 

perdermos o nosso foco da bênção. 

Visualizarmos a nossa bênção e 

dizermos com uma fé inabalável em Deus: 

“ela vai chegar em nome de Jesus”, “a 

bênção vai acontecer em nome de Jesus”, “o 

Senhor pelejará por mim em nome de 

Jesus”, “eu não vou perder este foco em 

nome de Jesus”. 
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Então você vai ser abençoado, vai ter 

a vitória, a bênção e ela não vai te largar em 

nome de Jesus. 

E é exatamente isso que Deus quer lhe 

ensinar nesta leitura. Ele quer lhe 

restaurar. 

Muitas pessoas perderam algo que a 

Bíblia diz que é dom do Espírito Santo: a 

graça de sonhar e de ter visões. 

“E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, 

que do meu Espírito derramarei sobre toda 

a carne; e os vossos filhos e as vossas filhas 

profetizarão, os vossos jovens terão visões, e 

os vossos velhos sonharão sonhos;” (Atos 

2.17) 

 

Existem vários tipos de sonhos e 

visões, mas quero falar sobre os espirituais 

e os proféticos.
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02 - OS SONHOS  

Sonho profético é como aquele que 

José interpretou na prisão do Egito: 

“E eles lhe disseram: Temos sonhado um 

sonho, e ninguém há que o interprete. E 

José disse-lhes: Não são de Deus as 

interpretações? Contai-mo, peço-vos.” 

“Então, contou o copeiro-mor o seu sonho a 

José e disse-lhe: Eis que em meu sonho 

havia uma vide diante da minha face.” 
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“E, na vide, três sarmentos, e ela estava 

como que brotando; a sua flor saía, e os 

seus cachos amadureciam em uvas.” 

“E o copo de Faraó estava na minha mão; e 

eu tomava as uvas, e as espremia no copo 

de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó.” 

“Então, disse-lhe José: Esta é a sua 

interpretação: os três sarmentos são três 

dias; dentro ainda de três dias, Faraó 

levantará a tua cabeça e te restaurará ao 

teu estado, e darás o copo de Faraó na sua 

mão, conforme o costume antigo, quando 

eras seu copeiro.” 

“Porém lembra-te de mim, quando te for 

bem; e rogo-te que uses comigo de 

compaixão, e que faças menção de mim a 

Faraó, e faze-me sair desta casa; porque, de 

fato, fui roubado da terra dos hebreus; e 

tampouco aqui nada tenho feito, para que 

me pusessem nesta cova.” 

“E aconteceu, ao terceiro dia, o dia do 

nascimento de Faraó, que fez um banquete 

a todos os seus servos; e levantou a cabeça 
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do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor, 

no meio dos seus servos.” 

“E fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de 

copeiro, e este deu o copo na mão de 

Faraó.”  

(Gênesis 40.8-21) 

 

Como a mulher de Pilatos que sonhou 

que Pilatos não deveria se envolver com 

Jesus na sua morte, pois era um homem 

inocente. 

Mas existem também os sonhos 

espirituais. Sonhos acordados. Aqueles que  

você começa a sonhar com a sua bênção, 

visualizar os seus projetos, vislumbrar a 

sua vitória. Focalizar isso e saber que o 

Senhor vai trazer a existência o impossível.  

Se seus projetos são para a glória de 

Deus, eles vão acontecer. 

Sigmund Freud (1856-1950), um dos 

mais renomados psicólogos da história, 

considerado o pai da neurologia e fundador 
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da psicanálise, define sonho como “o 

cumprimento de algum desejo, mesmo em 

casos onde esse elemento não seja óbvio.” 

Mas existem também os sonhos 

fisiológicos. Aqueles que temos quando 

comemos e vamos dormir (o famoso sonhar 

de barriga cheia).  

Outro exemplo é aquele que torcemos 

o pé andando durante o dia e nem 

percebemos, pois, o “sangue está quente”. 

Mas quando dormimos à noite, sonhamos 

que o diabo está nos puxando pelo pé. Não 

é profético. É consequência da torção. É 

fisiológico. 

Dorme-se de barriga para cima e se 

engasga durante a noite e sonha que está 

nadando e de repente está morrendo 

afogado. 

Acorda e diz que era sonho profético 

porque quando acordou ainda estava 
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afogado. São apenas reações fisiológicas do 

nosso corpo. 

Existem também os sonhos que são 

sem sentidos. Apenas reproduções do que já 

passamos durante o dia.  

Existem os sonhos didáticos. São 

aqueles que os projetos acontecem durante 

a noite, quanto, divinamente, nossos 

neurônios começam a trabalhar enquanto 

dormimos e nos dão respostas a diversas 

indagações do nosso dia-a-dia. 

Mas existem os sonhos espirituais, 

que você sonha acordado, com certeza da 

sua vitória. 

E são exatamente esses que muitos 

perderam e que Deus quer restaurar em 

sua vida na leitura deste livro.
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03 - TRANSMISSOR E 

RECEPTOR 

Deus lhe chamou para ter sonhos 

proféticos. Sonhar com o impossível. Porque 

Deus é o Deus das coisas impossíveis. 

Veja o que diz Mateus 19.26: 

“E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos 

homens é isso impossível, mas a Deus tudo 

é possível.” 
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Quando Jó estava doente e perdeu 

tudo o que tinha (bens, dinheiro, recursos, 

amizades, filhos, empregados, prestígio e 

saúde), ele começa a questionar a Deus 

mostrando que ele era muito bom: 

“Fiz concerto com os meus olhos; como, 

pois, os fixaria numa virgem?” 

“Porque qual seria a parte de Deus vinda 

de cima, ou a herança do Todo-poderoso 

desde as alturas?” 

“Porventura, não é a perdição para o 

perverso, e o desastre, para os que praticam 

iniquidade?” 

“Ou não vê ele os meus caminhos e não 

conta todos os meus passos?” 

“Se andei com vaidade, e se o meu pé se 

apressou para o engano” 

“(pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus 

a minha sinceridade);” 

“se os meus passos se desviaram do 

caminho, e se o meu coração segue os meus 

olhos, e se às minhas mãos se apegou 

alguma coisa,” 
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“Porque o castigo de Deus era para mim 

um assombro, e eu não podia suportar a 

sua grandeza.”  

(Jó 31.1-7,23) 

 

Então Deus fala com Jó e lhe mostra o 

seu poder: 

“Depois disto, o SENHOR respondeu a Jó 

de um redemoinho e disse:” 

“Quem é este que escurece o conselho com 

palavras sem conhecimento?” 

“Agora cinge os teus lombos como homem; e 

perguntar-te-ei, e, tu, responde-me.” 

“Onde estavas tu quando eu fundava a 

terra? Faze-mo saber, se tens inteligência.” 

“Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? 

Ou quem estendeu sobre ela o cordel?” 

“Sobre que estão fundadas as suas bases, 

ou quem assentou a sua pedra de esquina,” 

(Jó 38.1-6) 

 

E Deus continua falando com Jó do 

capítulo 38 até o 41, até que chega um 
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momento que Jó não se justifica mais. Ele 

entende que todo o poder pertence a Deus. 

“Então, respondeu Jó ao SENHOR e disse:” 

“Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos 

teus pensamentos pode ser impedido.” 

“Quem é aquele, dizes tu, que sem 

conhecimento encobre o conselho? Por isso, 

falei do que não entendia; coisas que para 

mim eram maravilhosíssimas, e que eu não 

compreendia.” 

"Escuta-me, pois, e eu falarei; eu te 

perguntarei, e tu ensina-me.” 

“Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas 

agora te veem os meus olhos.”  

(Jó 42.1-5) 

 

E é exatamente o que Deus quer fazer 

com você hoje. Ele quer se revelar a você, 

fazer com que seus olhos vejam a Ele, como 

Ele é, com todo o seu poder e glória, com 

toda a sua majestade. 
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Esta é uma mensagem que veio para 

abrir os seus olhos. Você vai se tornar como 

Jó no seu segundo estado: próspero, 

abençoado, vencedor e com uma nova visão 

de Deus. Você vai ver a Deus. 

Vai entender melhor o seu poder. 

“E o SENHOR virou o cativeiro de Jó, 

quando orava pelos seus amigos; e o 

SENHOR acrescentou a Jó outro tanto em 

dobro a tudo quanto dantes possuía.” 

“Então, vieram a ele todos os seus irmãos e 

todas as suas irmãs e todos quantos dantes 

o conheceram, e comeram com ele pão em 

sua casa, e se condoeram dele, e o 

consolaram de todo o mal que o SENHOR 

lhe havia enviado; e cada um deles lhe deu 

uma peça de dinheiro, e cada um, um 

pendente de ouro.” 

“E, assim, abençoou o SENHOR o último 

estado de Jó, mais do que o primeiro...” 

(Jó 42.10-12) 
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Jó ficava só olhando para a sua lepra, 

mas de repente os seus olhos viram a Deus. 

E assim como ele, você também vai 

ver a Deus. Quão poderoso ele é. Sua visão 

vai mudar.  

Você não vai mais olhar para a doença 

que está em seu corpo, para as perdas 

financeiras que ocorreram em sua vida, 

apenas para os problemas dos seus filhos, 

para as ruínas da sua casa, enfim... Sua 

visão vai mudar. 

Agora os seus olhos verão a Deus. 

Chega de olhar para o desemprego, 

para as dívidas, para a escassez... Olhe 

para Deus. 

O quão tremendo ele é e veja o que ele 

pode e vai fazer em sua vida, porque para 

Ele “tudo é possível”. 
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Ele quer abrir os seus olhos e lhe 

ensinar coisas maravilhosas neste livro. 

Deus é o transmissor de todas as 

bênçãos para nós, mas há também um 

receptor. Veja: 

“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer; tudo é 

possível ao que crê.” (Marcos 9.23) 

 

Veja a mesma palavra de Mateus se 

repetindo em Marcos 9.23: “tudo é possível”. 

Há uma íntima ligação entre o que faz 

e o que recebe. Está tudo intimamente 

ligado. 

Se você crê, o impossível começará a 

acontecer, pois para Deus não há 

impossíveis, para Ele “tudo é possível”. 

Entenda e memorize isso: “tudo é 

possível”, “tudo é possível”, “tudo é 

possível”, “tudo é possível”, “tudo é 

possível”. 
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A partir do momento que isso se 

tornar parte da sua vida, os seus sonhos 

começarão a se tornarem realidades em sua 

vida. 

Veja mais um texto para aumentar 

sua fé: 

“Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, 

porque é necessário que aquele que se 

aproxima de Deus creia que ele existe e que 

é galardoador dos que o buscam.” 

(Hebreus 11.6) 

 

Veja como está escrito este versículo 

na Bíblia na “Nova Tradução Linguagem de 

Hoje” 

“Sem fé ninguém pode agradar a Deus, 

porque quem vai a ele precisa crer que ele 

existe e que recompensa os que procuram 

conhecê-lo melhor.” (Hebreus 11.6) 

 

Meu Deus... Então é só isso que está 

escrito aqui? Devo crê que ele existe e que 
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vai recompensar a minha vida se eu o 

buscar? 

Mas porque Deus faria isso por mim? 

Veja um outro texto da Palavra de Deus: 

“Bem-aventurado aquele que teme ao 

SENHOR e anda nos seus caminhos! Pois 

comerás do trabalho das tuas mãos, feliz 

serás, e te irá bem.” 

(Salmo 128.1,2) 

 

Esse é o grande desejo de Deus para 

você: que você tenha uma vida digna (comer 

do seu trabalho) que seja feliz e que tudo vá 

bem em sua vida.  

Quem colocou em nossa mente a ideia 

de que Deus é mal e que só nos quer ver na 

prova?  

Há um projeto de vitória para a vida 

do homem que 90% dos cristãos ainda não 

experimentaram, porque ainda não tiveram 
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um relacionamento íntimo com Deus. Ainda 

seus olhos não viram a Deus. 
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04 - A ESPERA DE UM 

MILAGRE 

Talvez você seja um dos que precisa de 

um milagre ainda hoje.  

Precisa que um Eliseu entre em sua 

casa e ressuscite seu filho. Hoje ele vai 

entrar.  

Não Eliseu, mas Deus com todo o seu 

poder. 
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Sua mulher está doente? Deus vai 

entrar lá e vai restaurá-la. Seu emprego 

está quase perdido? Deus vai entrar lá e vai 

ressuscitá-lo. 

Sua empresa está quase falida? Deus 

vai entrar lá e vai ressuscitá-la. Seu nome 

na cidade está envergonhado? Deus vai 

entrar lá e vai restaurá-lo. 

Através desta leitura e da sua fé 

colocada em prática, alguma coisa vai 

acontecer. 

Eu ainda não cheguei no “ponto x” da 

sua vitória, mas por favor, não vá ainda 

para as últimas páginas deste livro para 

não perder o sentido do que Deus está 

fazendo em sua vida. 

Estamos aprendendo já há algum 

tempo em nossa Igreja que Deus está à 

procura de um povo verdadeiramente 

adorador. Ele quer que o adoremos, como 

diz um certo cântico: 
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“Não importa o que sou, nem o que tenho, 

diante do que tu és...” 

“Te louvarei, não importam as 

circunstâncias. Adorarei somente a ti 

Jesus” 

 

Mas como adorar ao Senhor? Não 

apenas por palavras, mas por atos também. 

Que atos? Atos de fé. Devemos crer 

que ele existe e que é galardoador 

(presenteador, premiador), da nossa vida. 

Crer que no momento da prova, em 

guerra, em lutas, Ele está presente e dizer: 

Deus, tu és a minha saída. Pronto. O 

milagre começa a acontecer. 

Parece utopia? Parece surreal? Isso é 

milagre.  

É através da fé. E é real. E é divino. 



A Espera de Um Milagre 

49 

 

É o que ocorreu com Josafá, rei de 

Judá, quando um exército muito maior do 

que o dele se levantou para destruí-lo. 

Ele entrou com o povo na casa de Deus 

e orou: 

“Ah! Deus nosso... em nós não há força 

perante esta grande multidão que vem 

contra nós, e não sabemos nós o que 

faremos; porém os nossos olhos estão postos 

em ti.” 

(2 Crônicas 20.12) 

 

Veja a resposta de Deus: 

“Então, veio o Espírito do SENHOR, no 

meio da congregação... e Jaaziel disse: Dai 

ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de 

Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o 

SENHOR vos diz: Não temais, nem vos 

assusteis por causa desta grande multidão, 

pois a peleja não é vossa, senão de Deus.” 

(2 Crônicas 20.14,15) 

 



Eu Creio em Milagres 

50 

 

Pronto. O milagre começou a 

acontecer. O Deus da mulher sunamita 

começa a agir, o Deus que falou com Jó 

começa a agir. 

Ele não olhou as circunstâncias ao 

redor, ele apenas viu Josafá, um homem 

que estava com os seus olhos em Deus, e o 

milagre começou a acontecer. 

Aconteceu com a sunamita que não 

perdeu o seu foco. Aconteceu com Jó quando 

os seus olhos viram a Deus. Aconteceu com 

Josafá quando olhou somente para o Senhor 

e pode acontecer com você também a partir 

de hoje. 

O que eu estou falando não é nada 

novo. 

Já estava lá, na Bíblia, mas muitos 

não leram ou, se leram, não perceberam, ou 

se perceberam, não entenderam. Leia: 
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“Portanto, nós também, pois, que estamos 

rodeados de uma tão grande nuvem de 

testemunhas, deixemos todo embaraço e o 

pecado que tão de perto nos rodeia e 

corramos, com paciência, a carreira que 

nos está proposta,” 

“olhando para Jesus, autor e consumador 

da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava 

proposto, suportou a cruz, desprezando a 

afronta, e assentou-se à destra do trono de 

Deus.” 

(Hebreus 12.1,2) 

 

Veja o que diz o texto: que não se deve 

olhar para as coisas que estão ao seu redor 

tentando lhe embaraçar, mas deve ter em 

foco a carreira que lhe está proposta. Olhar 

para aquilo que você quer. Contemplar a 

sua vitória. 

E olhar para Jesus, ou seja, aprender 

com Jesus, que mesmo sendo afrontado e 

morto na cruz, ele simplesmente desprezou 

a cruz, porque o seu objetivo era o gozo que 
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lhe estava proposto. O prazer de ver a 

humanidade salva. Resultado: venceu e se 

assentou no trono. 

Despreze as lutas, ria das provas, 

menospreze o levante, desdenhe as 

palavras negativas que vêm contra você. 

Você tem sonhos, alvos, projetos. Fixe os 

seus olhos neles e seja feliz.
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05 - VISÕES 

Existem aqueles homens e mulheres 

de Deus que têm visões proféticas. Eles 

veem os anjos na Igreja, conseguem 

enxergar o passado, o presente, o futuro. 

Isso é lindo, mas não é para todos.  

A Bíblia fala da multiforme operação 

de Deus. Uns tem um tipo de dom, outros 

tem outro, alguns tem muitos, outros não 

tem nenhum. 
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Mas não estou falando de visões 

proféticas.  

Quero lhe falar sobre visão espiritual. 

Aquela que você vê pelos olhos espirituais a 

sua vitória. Já pode visualizar a sua bênção 

chegando. 

Alguém pode dizer: mas é a mesma 

coisa. Sonho ou visão, não muda nada. 

Aparentemente é verdade, mas há 

uma revelação mais profunda na Palavra 

de Deus. 

“Porque, como imaginou na sua alma, 

assim é” (Provérbios 23.7) 

 

Há algo muito mais profunda nesta 

palavra para sua vida. Deus quer lhe dar 

uma revelação muito maior com relação a 

sua Palavra. 

Quando Deus me fez entender a 

profundidade destas palavras que estou 
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escrevendo para você, muitas portas 

começaram a se abrir para mim, milagres 

foram acontecendo e a alegria de Deus 

invadiu a minha vida. 

Eu estou vivendo, depois desta 

revelação de Deus em minha vida, um 

tempo muito especial de Deus. Comecei a 

enxergar novos horizontes e sai do estado 

de “saco e cinzas” de Jó e comecei a 

experimentar um novo estado. 

Um tempo de graça e de misericórdia 

divina, um tempo de prazer e alegria. 

As portas estão se abrindo e a bênçãos 

estão vindo em minhas mãos de uma 

maneira sobrenatural. Visualizo minha 

bênção, deposito no altar de Deus em oração 

e creio “que ele é galardoador daqueles que 

o buscam” e... O milagre vem. 

Isso porque os meus olhos veem ao 

Senhor. 
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06 - A MENTE 

“Não estejais inquietos por coisa alguma; 

antes, as vossas petições sejam em tudo 

conhecidas diante de Deus, pela oração e 

súplicas, com ação de graças.” 

“E a paz de Deus, que excede todo o 

entendimento, guardará os vossos corações 

e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.” 

“Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é 

verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o 

que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é 
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amável, tudo o que é de boa fama, se há 

alguma virtude, e se há algum louvor, 

nisso pensai.” 

“O que também aprendestes, e recebestes, e 

ouvistes, e vistes em mim, isso fazei; e o 

Deus de paz será convosco.” 

(Filipenses 4.6-9) 

 

Entramos agora em uma área muito 

delicada. A mente. Antes de Sigmund 

Freud desvendar a mente humana, Deus já 

havia falado sobre ela. 

E o apóstolo Paulo, o canal de Deus 

para doutrinar a igreja militante, falou 

muitas coisas que são de vital importância 

para que a vitória seja completa em nossa 

vida. 

1) A inquietação – o dicionário Aurélio 

define inquietação como falta de sossego, 

excitação, agitação. 

Se alguém quer ter vitória, tem que 

aprender a descansar em Deus. Não perder 
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em nenhum momento o seu foco, não perder 

a visão, não apagar os seus sonhos, mas 

também não fazer deles uma obsessão 

compulsiva.  

Não deixar que aquilo que é um sonho 

se torne um pesadelo. Se isso acontecer, as 

visões não serão visões, serão simplesmente 

miragens, causadas por uma mente doentia 

e obstinada. 

Já vi rapazes que queriam muito se 

casar e quando ouviram uma palavra como 

esta, ministrada ao seu coração, se 

inquietaram tanto que tiveram que ser 

afastados da igreja por mau 

comportamento, pois não deixavam as 

meninas da igreja em paz.  

Alguém ia conversar com ele e ele 

dizia: “Eu tenho que casar, eu tenho que 

casar, preciso me casar”. 

Outros se agitaram tanto que 

acabaram fazendo tudo errado, se 
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precipitando, achando que a primeira porta 

que se abriu já era Deus agindo. Alguns 

perderam casas, carros, outros tiveram o 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Deus lhe quer feliz, não inquieto, nem 

agitado, nem perdendo noites de sono. 

Entenda que se Ele quer a sua 

felicidade, Ele vai trabalhar para que isso 

aconteça. E vai acontecer, em nome de 

Jesus. 

“antes, as vossas petições sejam em tudo 

conhecidas diante de Deus, pela oração e 

súplicas, com ação de graças” 

 

Deixe Deus conhecer os seus projetos 

em oração e descanse nele, já agradecendo 

pela bênção que vai chegar. Porque ela vai 

chegar, pode ter certeza disso. 

“E a paz de Deus, que excede todo o 

entendimento, guardará os vossos corações 

e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.” 
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2) Os pensamentos – ocupe sua mente 

no que é verdadeiro, honesto, justo, puro e 

amável.  

É bíblico. Essa é uma das maiores 

recomendações psiquiátricas da Palavra de 

Deus que podemos encontrar em toda a 

Bíblia. 

Você já parou para pensar que quanto 

mais se fala em desarmamento, mais armas 

estão aparecendo nas favelas e bocas de 

fumo? 

Aliás, quanto mais se fala em acabar 

com as drogas, mais aumentam o número 

de viciados. 

Quando se pensa muito sobre algo, 

trazemos à existência aquilo que pensamos. 

Veja um exemplo: Não estou aqui 

para falar bem ou mal da “Igreja Universal 

do Reino de Deus” nem da “Rede Globo”, 
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mas o maior favor que a Globo fez para a 

IURD foi falar mal dela. Poucos pensavam 

nela, mas foi falado tanto dela que todo 

mundo quis conhecê-la e muitos ficaram por 

lá. Hilário, não é? Mas é real. 

E é muito mais profundo do que isso.  

Você deve sempre ocupar a sua mente 

com coisas boas, e não com pensamentos 

negativos. 

Lembra-se de Provérbios? 

“Porque, como imaginou na sua alma, 

assim é” (Provérbios 23.7) 

 

Comece a exercitar sua mente (e esta 

é a palavra correta), a ver, pensar e 

imaginar coisas segundo a visão do Espírito 

Santo de Deus e não começar a imaginar e 

visualizar tragédias. 

Veja o que livro dos salmos diz: 
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“Visto que amou a maldição, ela lhe 

sobrevenha; e pois que não desejou a 

bênção, ela se afaste dele.” (Salmos 109.17) 

 

Misericórdia. Pensa-se tanto em 

maldições e tragédias todos os dias, que elas 

acabam se apegando ao homem. Não deseja 

a bênção (ou seja, para de pensar nela e 

visualizá-la), e ela se afasta do homem. 

Não, isto não vai acontecer com você, 

porque sua mente está sendo transformada 

hoje. 

“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas 

misericórdias de Deus, que apresenteis o 

vosso corpo por sacrifício vivo, santo e 

agradável a Deus, que é o vosso culto 

racional.” 

“E não vos conformeis com este século, mas 

transformai-vos pela renovação da vossa 

mente, para que experimenteis qual seja a 

boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” 

(Romanos 12.1,2) 
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A mente precisa ser transformada. É 

preciso se policiar a cada dia. É um 

exercício até que cansativo no começo, mas 

depois se torna automático. 

Quando isso começar a acontecer, você 

vai experimentar uma boa, agradável e 

perfeita vontade de Deus. E Deus quer que 

você experimente isso: viver uma vida nos 

padrões de Deus. Uma vida boa, com uma 

família agradável, com um lar feliz, com 

tudo perfeito. Esta é a vontade de Deus 

para mim e para você. 

“E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis 

que era muito bom” (Gênesis 1.31) 

 

O que Deus fez não era bom... Era 

muito bom... 

Todos precisam entender isso. Deus 

continua sendo muito bom e seus planos 

para o homem são muito bons. 
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Lembra-se da história da saída do 

Egito? 

Qual foi a promessa de Deus ao seu 

povo? 

“...Far-vos-ei subir da aflição do Egito... a 

uma terra que mana leite e mel.”  

(Êxodo 3.17) 

 

Saíram pelo deserto, caminharam 40 

anos e chegaram a Canaã. Próximo a 

Canaã, Moisés envia 12 homens para 

espiarem a terra. Ao retornarem, 10 deles 

tem a mesma conclusão: 

“E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra 

a que nos enviaste; e, verdadeiramente, 

mana leite e mel, e este é o fruto.” 

“O povo, porém, que habita nessa terra é 

poderoso, e as cidades, fortes e mui 

grandes; e também ali vimos os filhos de 

Anaque.” 

“Então, Calebe fez calar o povo perante 

Moisés e disse: Subamos animosamente e 
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possuamo-la em herança; porque, 

certamente, prevaleceremos contra ela.” 

“Porém os homens que com ele subiram 

disseram: Não poderemos subir contra 

aquele povo, porque é mais forte do que 

nós.” 

“Também vimos ali gigantes, filhos de 

Anaque, descendentes dos gigantes; e 

éramos aos nossos olhos como gafanhotos e 

assim também éramos aos seus olhos.”  

(Números 13.27-33) 

 

Muitas pessoas têm esta mesma 

síndrome de pessimismo dos 10 espias. 

Somente Josué e Calebe entenderam 

que ainda que tivessem dificuldades, 

aquela era a terra que o Senhor prometera 

e, se o Senhor prometeu, Ele mesmo daria a 

vitória. Somente 2 homens não perderam o 

seu foco. 

Mantiveram-se firmes no seu alvo. 
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Resultado final: Deus deu a vitória, 

mas nenhum dos 10 pessimistas entrou na 

terra prometida. Apenas Josué e Calebe, 

dentre os espias, entraram na terra 

prometida por Deus. 

Homens que pensavam no que é justo, 

puro, agradável e perfeito. Homens que 

experimentavam a boa, perfeita e 

agradável vontade de Deus. 
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07 – ALGUNS 

SONHADORES 

Na cidade de Paiçandu/PR, em uma 

igreja que pastoreei, um sonhador chamado 

Cristiano, diácono da casa do Senhor, 

sonhou com um emprego melhor.  

Ele era vendedor de tintas, mas 

gostava mesmo de aerografia. 
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No final de semana sempre estava 

fazendo uma arte em capacetes e tanques 

de motos. 

Um certo dia, alguém da firma que ele 

trabalha lhe pediu para que pintasse um 

cofrinho de moedas. Ao invés de 

simplesmente “jogar uma tinta” no 

cofrinho, ele fez uma pintura 

personalizada. 

Aquele cofrinho chega às mãos de seu 

patrão que o convida para fazer um teste, 

pintando um tanque de uma moto.  

Resultado? Ele ainda trabalha no 

mesmo emprego e na mesma loja de tintas, 

porém fazendo o que gosta e isso ainda 

ganhando mais e com um material de 

trabalho, como aerógrafo e compressor, 100 

vezes melhor do que o que ele poderia 

comprar com seu salário antigo. 

O que ele fez para ter isso? Nada. Só 

sonhou e colocou seu sonho nas mãos de 
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Deus.  Seu irmão, João Paulo, também 

obreiro da casa de Deus, trabalhava como 

autônomo em uma oficina mecânica. Seu 

salário lhe parecia razoável, mas não tinha 

garantias: sem registro em carteira nem 

estabilidade.  

Sua esposa, a Mônica, sonhava com 

um emprego registrado que suprisse suas 

necessidades e lhes dessem algumas 

garantias. 

Certo dia, alguém lhe chamou para 

trazer um currículo na Ford, para conserto 

e manutenção de caminhões seminovos.  

Ele trouxe o currículo e já pegou o 

uniforme para começar a trabalhar com o 

mesmo salário que ganhava no outro 

emprego, porém, este era apenas o salário 

inicial, de experiência.  

Tudo isso registrado. 
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O que eles fizeram para terem isso? 

Nada. Apenas visualizaram sua bênção e 

colocaram nas mãos de Deus. 

A diaconisa Valdirce de nossa igreja 

em Maringá/PR também sonhou. Alguém 

semeou em sua vida um curso no Sebrae de 

culinária.  

Ao completar esse curso de alguns 

meses os professores desejam contratar 

mais alguém para trabalhar como professor 

do Sebrae e para isso precisam de alguém 

qualificado. 

Há uma seleção rigorosa com muitos 

candidatos capacitados e bem formados. 

Mas quem que eles escolhem? A Valdirce 

que sonhou com aquele trabalho e depositou 

o seu sonho nas mãos de Deus. 

Esses são apenas alguns exemplos de 

coisas do dia-a-dia que mostram o quanto 

Deus pode fazer por cada um de nós quando 
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nos entregamos inteiramente nas mãos de 

Deus.  

Eu poupei de falar daqueles que 

simplesmente visualizaram sua cura e 

tiveram seu corpo completamente 

restaurado. 

Poupei de falar de Márcia Ruarelli, de 

Tatuí, que era “soro positivo” e que creu de 

todo o seu coração que seria curada quando 

descesse às águas do batismo.  

Tive o privilégio de batizá-la 

contemplar a bênção de Deus em sua vida. 

No dia seguinte após o batismo, novos 

testes foram realizados e o vírus HIV não 

existia mais em seu corpo. 

São tantos milagres de curas que me 

faltariam tempo para lhe falar nestas 

linhas. Todos estes, visualizados em Deus. 

Certo dia, ao retornar de uma viagem 

que havia feito até a cidade de São Paulo, 
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parei em um posto de combustível próximo 

de Assis/SP. Lá encontrei um senhor que 

fazia aqueles quadros de areia com água 

que, conforme você muda de posição, uma 

nova paisagem se forma.  

Eu sempre quis ter um desses.  

Eram quadrinhos baratinhos e resolvi 

comprar um para minha casa. 

Peguei o dinheiro e disse a aquele 

senhor: “quero te abençoar adquirindo um 

destes quadrinhos”. E por duas vezes ele me 

disse: “você comprando um quadrinho 

deste, está me ajudando a tirar mais um 

prego da minha cruz”. 

Olhei firme nos seus olhos e com um 

sorriso no rosto de quem tem a solução para 

aquele problema, lhe disse: “meu amigo, 

porque o senhor não deixa Jesus levar a sua 

cruz?” 
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Aquelas palavras foram mais fundas 

que eu poderia imaginar. Aquele homem 

havia 23 anos que não entrava em uma 

igreja. Então ele abriu o seu coração para 

que uma nova perspectiva de vida 

começasse a acontecer em sua vida. Decidiu 

voltar para os caminhos do Senhor. Glória 

a Deus. 

Não voltei mais naquele posto, mas 

creio que coisas novas começaram a 

acontecer na vida daquele senhor, porque 

uma palavra ministrada com a unção do 

Espírito Santo lhe tocou. 

Hoje não está sendo diferente. Deus 

está falando ao seu coração e dizendo que 

Ele tem coisa novas para realizar em sua 

vida. 

Comece a sonhar com Deus te 

abençoando. Comece a visualizar sua cura, 

creia no milagre financeiro. 
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Feche os seus olhos e veja você 

trabalhando em uma firma melhor, com um 

salário melhor. Contemple pelos olhos da fé, 

veja isso, sonhe com isso, imagine isso, ore 

por isso e o milagre vai acontecer. 

Veja o versículo de Filipenses 4.8 na 

versão Revista e Atualizada da Bíblia: 

“Finalmente, irmãos, tudo o que é 

verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o 

que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é 

amável, tudo o que é de boa fama, se 

alguma virtude há e se algum louvor existe, 

seja isso o que ocupe o vosso pensamento.” 

 

Todos estes testemunhos foram de 

pessoas que ocuparam o seu pensamento 

nos seus alvos e não perderam o foco, crendo 

no milagre de Deus.  

Eles imaginaram e assim se foi, 

através da fé em Deus. 
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O milagre que você precisa também 

pode acontecer. Creia nisso, acredite pela fé 

e veja o Deus que te ama realizando o 

impossível por você. 

“O que também aprendestes, e recebestes, e 

ouvistes, e vistes em mim, isso fazei; e o 

Deus de paz será convosco.” 

(Filipenses 4.9) 

 

Agora entramos em um outro item. 

O que diz o versículo? Ele diz: 

aprendeu, recebeu e ouviu (ou leu, como 

queira). Agora faça e Deus será convosco. 

Esta não é apenas uma mensagem 

para que você diga: “li um bom livro, muito 

interessante”.  

Não. Esta é uma palavra para ser 

praticada diariamente. 

“Então, tomou Jacó varas verdes de álamo, 

e de aveleira, e de castanheiro e descascou 
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nelas riscas brancas, descobrindo a 

brancura que nas varas havia, e pôs estas 

varas, que tinha descascado, em frente do 

rebanho, nos canos e nas pias de água, 

aonde o rebanho vinha a beber, e 

conceberam vindo a beber. 

E concebia o rebanho diante das varas, e as 

ovelhas davam crias listradas, salpicadas 

e malhadas.” 

(Gênesis 30.37-39) 

 

Lembra-se desta história? Labão, o tio 

de Jacó deu para ele como pagamento de 

seu salário somente o gado que nascesse 

listrado, salpicado ou malhado.  

Jacó, riscou as varas e colocou diante 

do rebanho. Foi um ato de fé, uma 

visualização do milagre e profetizando o 

milagre. E o milagre aconteceu a seu favor. 

“Porque, como imaginou na sua alma, 

assim é” (Provérbios 23.7) 

 



Alguns Sonhadores 

77 

 

A sunamita visualizou o seu milagre e 

Deus cumpriu o desejo de seu coração. 

Leia comigo mais um texto: 

“Porque a promessa de que havia de ser 

herdeiro do mundo não foi feita pela lei a 

Abraão ou à sua posteridade, mas pela 

justiça da fé.” 

“Pois, se os que são da lei são herdeiros, 

logo a fé é vã e a promessa é aniquilada...” 

“(como está escrito: Por pai de muitas 

nações te constituí.), perante aquele no qual 

creu, a saber, Deus, o qual vivifica os 

mortos e chama as coisas que não são como 

se já fossem.” 

(Romanos 4.13,14,17) 

 

Leia o final do verso 17 na versão 

Atualizada: 

“Deus que vivifica os mortos e chama à 

existência as coisas que não existem.” 
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Você consegue entender isso? Deus 

trás a existência aquilo que não existe. 

Do nada, aparece o seu milagre. Como 

o carneiro que apareceu do nada quando 

Abraão no Monte da terra de Moriá foi 

sacrificar o seu único filho (Gn 22). 

Quando era pastor em Belo Horizonte, 

vivendo na total dependência de Deus,  no 

fim de 1998, fomos visitar meus pais em 

Tatuí. 

Naqueles dias, uma pessoa deixou 

uma oferta missionária para mim lá na 

casa deles de mais de 15 salários mínimos.  

Essa pessoa não era minha amiga 

nem tinha nenhum compromisso comigo, 

mas Deus fez aparecer do nada aquele 

dinheiro para mim. Isso foi uma das vezes. 

Esse milagre já aconteceu diversas vezes 

para mim.  
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Houve um tempo, em 1994 que todas 

as vezes que eu saia na rua, voltava com 

algum presente para casa. 

Você não acredita? Tudo bem. Fui eu 

quem recebeu. Recebi e continuo recebendo, 

porque creio em um Deus de milagres. 

Alguém já disse que a incredulidade é 

o melhor atalho para o fracasso e a fé é o 

caminho certo para a conquista. 

Se você entender e colocar em prática 

uma pequena porcentagem do que está 

escrito neste livro, algo vai mudar em sua 

vida. 

Pegue um papel e faça uma lista de 

coisas que você precisa, materiais e 

espirituais, e traga a existência essas coisas 

diante de Deus, em oração. 

Materialize-as. Visualize-as pela fé. 

Todos os dias olhe para ela e fale com Deus 

a respeito delas. 
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Mas faça como diz a Palavra de Deus: 

“... seja isso o que ocupe o vosso 

pensamento.” 

 

Não escreva na sua lista: “quero sair 

das dívidas”. Desta maneira, todas as vezes 

que olhar para os pedidos, vai lembrar que 

tem dívidas e se preocupar em extremo com 

elas.  

Não estou ensinando que você deve 

desprezar as dívidas. Mas no momento da 

oração, deve ocupar seu pensamento na 

vitória: “seu salário aumentado”, “um 

emprego melhor”, “a saúde da família”.  

Contemple sua vitória. Este é um 

princípio de fé. 



 

 

 

FINALMENTE 

Ame a si mesmo, porque esse é um 

desejo de Deus (Mateus 22.39, Efésios 5.28).  

Entenda que Deus quer o melhor para 

o seu próximo, mas também quer o melhor 

para você.  

Ele planejou um futuro de vitória para 

você ainda no ventre da sua mãe (Salmo 

138.6). 



 

 

 

Assim Deus entregou Canaã aos 

Judeus, Ele vai entregar a sua vitória em 

suas mãos.   

Esqueça os gigantes de Canaã. Pense 

na terra prometida. Os gigantes, Deus vai 

tirar. 

Josafá colocou os olhos em Deus e os 

inimigos caíram. 

Moisés colocou os seus olhos em Deus 

e conquistou Canaã. 

A sunamita colocou seus olhos em 

Deus e seu filho ressuscitou. 

Jacó colocou os seus olhos em Deus e 

a prosperidade veio. 

Abraão colocou os seus olhos em Deus 

e o impossível se materializou. 

Coloque os seus olhos em Deus e o 

milagre vai acontecer.
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