
Muitos de nós estivemos, por 21 dias, jejuando e orando 
intensamente em busca da fé que move montanhas. A fé que move 
a mão de Deus. 
 
Nesse período, lendo e meditando sobre os milagres que Jesus 
operou em seu ministério como homem, descobrimos que a razão 
principal desses milagres foi o amor incondicional de Deus pela 
humanidade. 
 
Creio que esse foi um tempo, principalmente, de cura espiritual, de 
cura da alma. Pois, alimentar-se diariamente com a Palavra e se 
deixar guiar e ser ensinado pelo Espírito Santo é o estilo de vida 
mais precioso para quem deseja servir e agradar a Deus. 
 
No entanto, essa rotina não deve ser vivida somente durante 
períodos esporádicos de jejuns. Esse deve ser o nosso hábito 
diário, tão natural e constante como o ato de respirar, mesmo 
enquanto dormimos. 
 
A mesma atitude devemos ter em relação aos milagres que 
buscamos receber nesse período de jejum. Não podemos deixar de 
busca-los. Não podemos parar de crer que Deus quer nos 
abençoar! 
 
A bênção dos milagres é para aqueles que perseveram firmes, 
crendo nas promessas de Deus. 
 
A Bíblia está repleta de homens e mulheres que não desistiram das 
promessas que Deus lhes fez, mesmo que tenham vivido, por muito 
tempo, carregando somente a esperança de que o milagre se 
concretizaria.    

 
Perseverando Confiantes  

na Promessa de Deus 
 

Hebreus 10.35,36 
 

Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande 
recompensa.36 Porque necessitais de perseverança, para que, 

depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a 
promessa. 

 
 
01 - O dono do mundo 
 
Gn 7.1-6 - Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e 
toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de 



mim nesta geração.2 De todos os animais limpos levarás 
contigo sete e sete, o macho e sua fêmea; mas dos animais 
que não são limpos, dois, o macho e sua fêmea;3 também das 
aves do céu sete e sete, macho e fêmea, para se conservar em 
vida sua espécie sobre a face de toda a terra.4 Porque, 
passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra quarenta 
dias e quarenta noites, e exterminarei da face da terra todas 
as criaturas que fiz.5 E Noé fez segundo tudo o que o Senhor 
lhe ordenara.6 Tinha Noé seiscentos anos de idade, quando o 
dilúvio veio sobre a terra. 
 
Noé perseverou por cerca de 100 anos construindo um barco 
gigante, a Arca, num local distante do mar, até que veio a chuva, 
que também nunca havia caído sobre a Terra, mas ele e sua 
família foram salvos, como Deus lhe prometera. 
 
 
02 – O abençoador de gerações 
  
Gn 12.1-4 -  Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, 
da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te 
mostrarei.2 Eu farei de ti uma grande nação; abençoar-te-ei, e 
engrandecerei o teu nome; e tu, sê uma bênção.3 Abençoarei 
aos que te abençoarem, e amaldiçoarei àquele que te 
amaldiçoar; e em ti serão benditas todas as famílias da terra.4 
Partiu, pois Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com 
ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Harã. 
 
Abraão e Sara perseveraram por 25 anos como nômades em 
Canaã, até que Isaque, o milagre prometido, nasceu. 
 
 
03 – O homem que lutou com Deus 
 
Gn 28.10-22 - Partiu, pois, Jacó de Beer-Seba e se foi em 
direção a Harã;11 e chegou a um lugar onde passou a noite, 
porque o sol já se havia posto; e, tomando uma das pedras do 
lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para 
dormir.12 Então sonhou: estava posta sobre a terra uma 
escada, cujo topo chegava ao céu; e eis que os anjos de Deus 
subiam e desciam por ela;13 por cima dela estava o Senhor, 
que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o 
Deus de Isaque; esta terra em que estás deitado, eu a darei a 
ti e à tua descendência;14 e a tua descendência será como o 
pó da terra; dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para 
o norte e para o sul; por meio de ti e da tua descendência 
serão benditas todas as famílias da terra.15 Eis que estou 
contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei 



tornar a esta terra; pois não te deixarei até que haja cumprido 
aquilo de que te tenho falado.16 Ao acordar Jacó do seu 
sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar; e eu não o 
sabia.17 E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não 
é outro lugar senão a casa de Deus; e esta é a porta dos 
céus.18 Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que 
pusera debaixo da cabeça, e a pôs como coluna; e derramou-
lhe azeite em cima.19 E chamou aquele lugar Betel; porém o 
nome da cidade antes era Luz.20 Fez também Jacó um voto, 
dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que 
vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, 
21 de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o 
Senhor for o meu Deus,22 então esta pedra que tenho posto 
como coluna será casa de Deus; e de tudo quanto me deres, 
certamente te darei o dízimo. 
 
Jacó perseverou por 7 anos trabalhando para Labão, até que 
Raquel, o milagre prometido, foi-lhe dada como esposa e por ela 
trabalhou mais 7 anos, até que a promessa de voltar para casa se 
cumprisse. Voltou rico e transformado por Deus. 
 
 
04 – O príncipe no cativeiro  
 
Gn 37.5-11 -  José teve um sonho, que contou a seus irmãos; 
por isso o odiaram ainda mais.6 Pois ele lhes disse: Ouvi, 
peço-vos, este sonho que tive:7 Estávamos nós atando 
molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, 
ficou em pé; e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam 
ao meu molho.8 Responderam-lhe seus irmãos: Tu pois, 
deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre 
nós? Por isso ainda mais o odiavam por causa dos seus 
sonhos e das suas palavras.9 Teve José outro sonho, e o 
contou a seus irmãos, dizendo: Tive ainda outro sonho; e eis 
que o sol, e a lua, e onze estrelas se inclinavam perante 
mim.10 Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, 
repreendeu-o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é esse que 
tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a 
inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti?11 Seus irmãos, 
pois, o invejavam; mas seu pai guardava o caso no seu 
coração. 
 
José perseverou por 13 anos desde que fora vendido como 
escravo, até tornar-se governador do Egito e mais 9 anos até 
encontrar-se com seu pai novamente e então, pôde salvar o seu 
povo da extinção. 
 
05 – Do curral ao trono 



 
1 Sm 16.1-13 - Então disse o Senhor a Samuel: Até quando 
terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine 
sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem; enviar-te-ei a 
Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho 
provido de um rei.2 Disse, porém, Samuel: Como irei eu? pois 
Saul o ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: Leva 
contigo uma bezerra, e dize: Vim para oferecer sacrifício ao 
Senhor:3 E convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te farei 
saber o que hás de fazer; e ungir-me-ás a quem eu te 
designar.4 Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a 
Belém; então os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, 
tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda?5 Respondeu 
ele: É de paz; vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-
vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a 
seus filhos, e os convidou para o sacrifício.6 E sucedeu que, 
entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o 
Senhor o seu ungido.7 Mas o Senhor disse a Samuel: Não 
atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua 
estatura, porque eu o rejeitei; porque o Senhor não vê como 
vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos 
olhos, porém o Senhor olha para o coração.8 Depois chamou 
Jessé a Abinadabe, e o fez passar diante de Samuel, o qual 
disse: Nem a este escolheu o Senhor.9 Então Jessé fez 
passar a Samá; Samuel, porém, disse: Tampouco a este 
escolheu o Senhor.10 Assim fez passar Jessé a sete de seus 
filhos diante de Samuel; porém Samuel disse a Jessé: O 
Senhor não escolheu a nenhum destes.11 Disse mais Samuel 
a Jessé: São estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: 
Ainda falta o menor, que está apascentando as ovelhas. 
Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda trazê-lo, porquanto não 
nos sentaremos até que ele venha aqui.12 Jessé mandou 
buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de 
gentil aspecto. Então disse o Senhor: Levanta-te, e unge-o, 
porque é este mesmo.13 Então Samuel tomou o vaso de 
azeite, e o ungiu no meio de seus irmãos; e daquele dia em 
diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois 
Samuel se levantou, e foi para Ramá. 
 
Davi perseverou por mais de vinte anos fugindo de Saul e 
guerreando contra os inimigos de Israel, até que foi ungido rei sobre 
todo o Israel. 
 
06 – Esperando pelo que vêm do Alto 
 
At 1.1-14 - Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo 
quanto Jesus começou a fazer e ensinar,2 até o dia em que foi 
levado para cima, depois de haver dado mandamento, pelo 



Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera;3 aos quais 
também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com 
muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 
quarenta dias, e lhes falando das coisas concernentes ao 
reino de Deus.4 Estando com eles, ordenou-lhes que não se 
ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa 
do Pai, a qual (disse ele) de mim ouvistes.5 Porque, na 
verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no 
Espírito Santo, dentro de poucos dias.6 Aqueles, pois, que se 
haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse 
tempo que restauras o reino a Israel?7 Respondeu-lhes: A vós 
não vos compete saber os tempos ou as épocas, que o Pai 
reservou à sua própria autoridade.8 Mas recebereis poder, ao 
descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, 
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até 
os confins da terra.9 Tendo ele dito estas coisas, foi levado 
para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, 
ocultando-o a seus olhos.10 Estando eles com os olhos fitos 
no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 
dois varões vestidos de branco,11 os quais lhes disseram: 
Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse 
Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim 
como para o céu o vistes ir.12 Então voltaram para Jerusalém, 
do monte chamado das Oliveiras, que está perto de 
Jerusalém, à distância da jornada de um sábado.13 E, 
entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e 
João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus; 
Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, e Judas, filho de 
Tiago.14 Todos estes perseveravam unanimemente em 
oração, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os 
irmãos dele. 
 
Os discípulos perseveraram por vários dias no cenáculo em 
Jerusalém, orando e compartilhando os ensinos de Jesus, até que o 
Espírito Santo, o milagre prometido, desceu e os batizou, mudando 
para sempre suas vidas.  
 
 
Todos estes demonstraram uma característica em comum: 
Permaneceram fieis às promessas Senhor! 
 
Não desista você também. Permaneçamos firmes e confiantes de 
que tudo aquilo que precisamos para servirmos a Deus com todo o 
nosso potencial, será liberado sobre nossa vida, nossa família, 
nosso ministério! 
 
Conclusão 



Tenha a ousadia de declarar hoje, que mesmo diante das 
adversidades e de prognósticos contrários, a sua fé nas promessas 
de Deus em sua vida, permanece inabalável, no nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo!  


