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SÉRIE: DA PROVAÇÃO À VITÓRIA  

SEGUNDA-FEIRA – DO NATURAL AO SOBRENATURAL 

 

“Pois o Reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder.” 1 Coríntios 4:20 

O evangelho de Jesus não é simplesmente um conjunto de belas palavras. Não se resume a 

princípios de sabedoria para o bem viver. Não podemos reduzir a Palavra de Deus a um livro de 

autoajuda.  

O Evangelho é o poder de Deus. É o domínio do Reino dos céus sobre a terra. Jesus disse que os 

sinais do Reino seguiriam os que Nele cressem, estabelecendo a realidade do Sobrenatural sobre 

o natural : “Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios; 

falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, se beberem algum veneno mortal, não lhes 

fará mal nenhum; imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados". (Marcos 

16:17,18)”. 

Somos chamados para viver na dimensão do Sobrenatural. Em cada história bíblica que lemos, 

somos instigados, provocados a uma vida cheia e marcada pelo sobrenatural. Essas histórias são 

testemunhos que nos convidam, são uma provocação santa nos chamando a um novo nível que 

Ele tem disponível nós. Para todos nós.... 

Para viver do natural para o sobrenatural: 

1. FOQUE NAS PALAVRAS DE JESUS E NÃO EM SUA EXPERIÊNCIA PESSOAL! 

Simão respondeu: "Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque 

és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes". Quando o fizeram, pegaram tal 

quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Lucas 5:5,6 

Pedro tinha muita experiência prática. Sabia qual era o melhor horário para pescar, sabia como 

fazer e quando fazer. Tinha toda a bagagem para questionar aquela decisão. Além da sua última 

experiência recente, desgastante e infrutífera, que era mais um motivo para julgar a orientação de 

Jesus, sem sentido e inapropriada. Pedro considerou tudo isso, mas, na hora de decidir, se apoiou 

em Jesus e em sua Palavra. Isso foi uma chave para o SOBRENATURAL na sua vida. 

2. SAIBA QUE O SOBRENATURAL NÃO TEM A VER SÓ COM VOCÊ. 

Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo; e eles 

vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Lucas 5:7 

Muitas vezes o que nos limita é o orgulho de não saber pedir ajuda. O egoísmo de não repartir o que Deus 

tem feito e o que tem nos dado. 

O PAI É NOSSO, O PÃO É NOSSO.... O sobrenatural tem mais a ver com o “NÓS” do que com o “eu”.   

“GENEROSIDADE E HUMILDADE SÃO CHAVES QUE LIBERAM O SOBRENATURAL.” 
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CONCLUSÃO 

Deus não faz nada pela metade. O sobrenatural Dele é para todos nós. Podemos ter confiança de que Ele 

completará a sua obra em nós. Não vai faltar milagres, não vai faltar recursos, não vai faltar NADA. 

Cabe a você: PERMANECER FIRME, INSITIR, PERSEVERAR.  OLHAR ALÉM DE SI MESMO, COM GENEROSIDADE 

E HUMILDADE, INVESTINDO CADA VEZ MAIS NO SEU COMPROMISSO COM JESUS.  

“ VOCE NÃO SÓ DESFRUTARÁ DO SOBRENATURAL, SERÁ UM AGENTE DO SOBRENATURAL DE DEUS NA 

TERRA.” 

Finalize falando com Deus e fazendo decisões práticas daquilo que Ele falou ao seu 

coração. Até amanhã!  

 

SÉRIE: DA PROVAÇÃO À VITÓRIA  

TERÇA-FEIRA – DO MEDO À FÉ 

 

No amor não há medo; pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo 

supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João 4:18 

 

Baseado na história do carceireiro de Filipos (Atos 16. 27-34), identificamos que quando uma 

pessoa não tem Jesus como Senhor da sua vida, o medo toma conta do seu coração e da sua vida, 

e suas atitudes na maioria das vezes são atitudes insensatas. Vejamos só este exemplo de um 

homem comum da sociedade. Um carcereiro de uma prisão romana. 

v. 27 – “Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e 

ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido.” 

Uma mente que dá ouvidos ao maligno, e deixa de ouvir a voz de Jesus: Pensa em suicídio, Pensa 

em homicídio, Pensa em divórcio, Pensa em mentiras, Pensa em adultério, Pensa nas drogas, 

Pensa na fuga, Pensa sempre no pior... 

 

Precisamos ir do MEDO para a FÉ, porque... 

1.  A FÉ EM JESUS EVITA TRAGÉDIAS: v. 28 

“Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. ” 

Um carcereiro se matar, e tudo que um preso natural desejaria! 

2. A FÉ EM JESUS TRAZ PAZ AO CORAÇÃO: v. 29 
“Tendo ele pedido luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas” 

Antes um homem a beira do suicídio, agora um homem ajoelhado e em paz! 

3. A FÉ EM JESUS LIBERTA: v. 30 
“e, tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar?” 

Antes na beira do inferno, agora um homem liberto, a beira do céu! 
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4. A FÉ EM JESUS SALVA: vs. 31 e 32 
“Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa…Então lhe pregaram a 

palavra de Deus, e a todos os que estavam em sua casa. ” 

5. A FÉ EM JESUS RESTAURA A ALMA: vs. 33 e 34 
“Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas; e logo foi batizado, 

ele e todos os seus…Então os fez subir para sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se muito com 

toda a sua casa, por ter crido em Deus. ” 

Antes era o medo, a morte que rondava a vida e a casa daquele homem sem Jesus, agora com 
uma nova vida... as palavras são outras... 
 
CONCLUSÃO 
 
- Só a fé em Jesus Cristo: Evita Tragédias, Traz paz ao coração, Liberta as pessoas, Salva o 
homem, Restaura a vidas. 

 

Qual desses pontos mais chamou a sua atenção? Faça decisões sobre isso, reafirme sua 

confiança em Deus e decida viver pela fé e não pelo medo.  

 

 

SÉRIE: DA PROVAÇÃO À VITÓRIA  

QUARTA-FEIRA – DA LUTA À CONQUISTA 

De madrugada Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harode. 
O acampamento de Midiã estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. 

Juízes 7.1 
 

O período de juízes é marcado por um dos tempos mais difíceis da nação de Israel. Nesse tempo, 
acontecia um ciclo de erros que colocava Israel em uma espécie de loop espiritual: 

- Desobediência: “De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova” (6.1) 

- Disciplina: “ele os entregou nas mãos dos midianitas” (6.1b) 

- Arrependimento: “os israelitas clamaram por socorro ao Senhor” (6.6) 

- Libertação: “Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão” (6.12) 
 

 
Você nunca encontrará felicidade ao lado da desobediência. 

- Pr. Carlito Paes 
 

Vamos aprender com Gideão, como Deus está nos convidando para batalhar. 
 

Há quanto tempo você está lutando? 
 

Os midianitas estavam oprimindo por 7 anos. Com a vitória, Gideão trouxe paz para 40 anos. 
 

Está na hora de travar uma batalha que promova um novo período e estação sobre sua 
vida. 
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Para transformar suas lutas em vitória… 
 

1. DEPOSITE TODA A SUA CONFIANÇA EM DEUS. 
 
E o Senhor disse a Gideão: "Você tem gente demais, para eu entregar Midiã nas suas mãos. A 

fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, 
Juízes 7.2 

 
O que tem demais que tem assumido o lugar de Deus em sua vida? 

 
Depender significa entregar todo esforço, todo peso e angústia! 

 
Para transformar suas lutas em vitória… 
 

2. ENCONTRE A SUA CORAGEM EM DEUS. 
 

anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do 
monte Gileade". Então vinte e dois mil homens partiram, e ficaram apenas dez mil. 

Juízes 7.3 
 

Você não está habilitado para lutar, enquanto o medo estiver presente. 
 

Para transformar suas lutas em vitória… 
 

3. ESTEJA SEMPRE PREPARADO PARA LUTAR. 
 
O Senhor disse a Gideão: "Com os trezentos homens que lamberam a água livrarei vocês e 

entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens". 
Juízes 7.7 

 
A sua atitude determina a sua altitude! 

 
CONCLUSÃO 
 

Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam 
correndo e gritando. Quando as trezentas trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o 

acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas 
Juízes 7.21-22 

 
Normalmente, apenas um número reduzido de homens levavam as trombetas para as batalhas. 
Mas, aqui nós vemos uma cena diferente. Todos os 300 tocaram as trombetas.  
 

A vitória não é o fruto das suas mãos, mas da sua dependência e adoração! 
 
 

SÉRIE: DA PROVAÇÃO À VITÓRIA  

QUINTA-FEIRA – DA ESCASSEZ À ABUNDÂNCIA 

 

“O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida e a tenham 

plenamente. ” João 10:10 
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A abundância tem um caminho e uma moeda de troca; negligenciar o caminho e o preço que nos 

leva a ela é insensatez. 

Como uma semente que ao germinar passa pelo filtro do tempo para crescer e dar o seu fruto; a 

abundância precisa ser cultivada para ser alcançada.  É por refletirmos a luz de comportamentos 

e valores do Reino que alcançamos a Vida Abundante! 

ESCASSEZ não é apenas a falta de recursos, ela também é a falta de bom senso, falta de 

paciência, falta de amor, falta de paz... é a própria manifestação da falta do fruto do Espírito.  

A ESCASSEZ é a manifestação da falta do fruto do Espírito Santo! 

É importante saber que a Escassez é um acordo entre a Ganância (Pecado Original) e o espírito 

do Medo. 

Quem é movido pelo espírito do Medo gera o fruto da Frustração, Incapacidade, Ofensa, 

Intimidação, Maldade, Infidelidade, Ira e descontrole. 

Quem é movido pelo Espírito Santo gera amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, 

fidelidade, mansidão e domínio próprio.  

Diante de nossas escolhas está uma vida de incapacidade, medo e desequilíbrio (ESCASSEZ) ou 

poder, amor e equilíbrio (ABUNDÂNCIA). 

PARA CAMINHAR DA ESCASSEZ A ABUNDÂNCIA  

1. RECONHEÇA QUE JESUS É O CRISTO 

“Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: “Jesus, Filho de Davi, tem 

misericórdia de mim! ” Marcos 10:47  

 

PARA CAMINHAR DA ESCASSEZ A ABUNDÂNCIA  

2. SEJA CORAJOSO 

Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: “Filho de Davi, tem 

misericórdia de mim! ” Marcos 10:48  

O Medo sempre vai tentar paralisar sua Fé, seja Corajoso! 

Para romper as amarras da Escassez com fé declare ainda mais alto a Verdade de Deus. 

3. AGUARRE A OPORTUNIDADE 

“O que você quer que eu faça? ”, perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: “Mestre, eu quero 

ver! ” Marcos 10:51  

A oportunidade aparece para aqueles que estão prontos! 

Não ferir os princípios te fazem caminhar pelo meio e alcançar o Fim. 

Viva a vida plena que Deus tem reservado para você em todas as áreas da sua vida.  
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SÉRIE: DA PROVAÇÃO À VITÓRIA  

SEXTA-FEIRA – DA DOENÇA À CURA 

A história de Lucas 18.35-43 será o pano de fundo para a nossa meditação de hoje.  

Para encontrar a sua cura… 
 

1. SEJA ATRAÍDO PELA PRESENÇA DE JESUS CRISTO. 
 

Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: 
"Jesus de Nazaré está passando”. Então ele se pôs a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem 

misericórdia de mim!“ Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava 
ainda mais: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim!” Lucas 18.36-39 

 
Talvez, o cego foi o único que tenha enxergado no meio daquela multidão quem era Jesus e o que 
Ele poderia fazer. 
 

Você consegue ver Jesus? Onde Ele está hoje se manifestando em sua vida? 
 

A maior doença é a espiritual! 
 

Para encontrar a sua cura… 
 

2. BUSQUE O QUE VOCÊ DESEJA COM FOCO. 
 

Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus 
perguntou-lhe: “O que você quer que eu lhe faça?” "Senhor, eu quero ver", respondeu ele. 

Lucas 18.40-41 
 

Fé sem foco não provoca milagres! 
 
Aquele cego não tinha apenas um problema, veja só: 

- Financeiro: ele estava pedindo esmolas 

- Social: foi repreendido pelos demais 

- Físico: ele era cego 
 
Mas, quando Jesus perguntou, ele disse apenas uma coisa: “Senhor, eu quero ver”. 
 

Se você estivesse diante de Jesus, você saberia o que pedir? 
 

Para encontrar a sua cura… 
 

3. TENHA UMA FÉ OUSADA. 
 

Jesus lhe disse: "Recupere a visão! A sua fé o curou". 
Lucas 18.42 

 
[Fé e a porta do Shopping - T.D.Jakes] 

 
À medida em que você se aproxima, as portas da fé se abrem. 
 

A sua atitude de fé precede o seu milagre! 
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O que precisa fazer hoje para ter uma fé ousada? 
 
A sua fé é capaz de te conectar com o céu, não apenas para receber, mas saber o que você pode 
receber. 
 

A fé te mostra a herança e te dá acesso a ela! 
 

CONCLUSÃO 
 

Quem você se tornará após o seu milagre? 
 
 

Imediatamente ele recuperou a visão; e seguia a Jesus glorificando a Deus. Quando todo o 
povo viu isso, deu louvores a Deus. Lucas 18.43 

 
Muitas pessoas, após um milagre específico, perderam o maior milagre: A PRESENÇA! 
 

 

CONTINUE SUA JORNADA NO RELACIONAMENTO COM JESUS. 
 
 


