Três verdades de um Vencedor
1. Agradecer antes da benção
chegar

torcendo para o mar não se abrir,
os inimigos de Moisés dizendo
que ele os havia trazido até ali para

“Tiraram, pois, a pedra e Jesus,

morrer naquele deserto. Então

levantando os olhos para os céu,

Moisés toca nas aguas, mas nada

disse: Pai graças te dou, por me

acontece, os hebreus começam a

haveres ouvido.” João 11:41. O mi-

questionar a autoridade de Moi-

lagre ainda não tinha acontecido,

sés, perguntando aonde estava o

mas Jesus já agradecia a Deus

Deus dele. A Bíblia diz que Moisés

pelo milagre.

estava no ocidente e quando ele

A primeira verdade que temos

toca nas aguas deus sopra um

de entender é que não temos que

vento do oriente, e o mar veio se

viver pelo que vemos, mas por aq-

abrindo de lá para cá.

uilo que cremos, profetizar a vitória

Talvez você está tocando hoje

e o milagre antes mesmo dele vir.

e não está vendo acontecer, mas

Temos o exemplo de Jesus, que

Deus está na frente, liberando a

agradeceu antes da ressurreição

benção, a vitória, o milagre, talvez

de Lázaro, mesmo este ainda

diante dos seus olhos não está ac-

estando morto. O diabo quer que

ontecendo nada, mas Deus está lá

fiquemos lamentando tristes, cho-

na frente preparando sua benção

rando cabisbaixos depressivos

que virá de lá pra cá, do oriente

diante do problema, mas façamos

para o ocidente, Deus está lá na

ao contrário: agradeçamos pela

frente cuidando de tudo pra você.

benção pela volta por cima, pela
libertação, pela cura, mesmo antes de acontecer.

3. O que você pensar vai acontecer, o que você determinar
vai se tornar realidade

2. Por mais que não veja,
Deus está pelejando por você

“O Senhor dos Exércitos jurou,
dizendo: Como pensei, assim se

“Então Moisés estendeu sua
mão sobre o mar, e o senhor fez

sucederá; como determinei, assim
se efetuará.” Isaías 14:24.

retirar o mar por um forte vento ori-

Neste versículo Deus vira para o

ental toda aquela noite; e o mar tor-

povo e fala: “se preparem, porque

nou-se em seco, e as aguas foram

da maneira que estiverem pensan-

partidas.” Êxodo 14:21.

do eu vou fazer acontecer em suas

Moisés com mais de dois mil-

vidas.” Você é resultado daquilo

hões de hebreus se depararam

que você pensa e daquilo que de-

com o Mar Vermelho e logo atrás

termina, o que você está vivendo

vinha faraó armado até os dentes,

hoje é aquilo que você determinou

para matá-los. E, diante daquela

ontem. Lembre-se a palavra nunca

situação, sendo questionado por

volta vazia e o que você determi-

todos, Moisés diz: fiquem tran-

nar assim sucederá.

quilos por que Deus vai nos dar a
vitória. Quando Moisés pega o cajado, o inferno já estava torcendo
para o mar não se abrir, Satanás

Que Deus te abençoe!
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