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Faça com sua Família!      
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 Jesus, o Cristo...   

 A Bíblia é muito clara quando diz que Jesus levou sobre Si nossas enfermidades, 

transgressões, circunstâncias que roubam nossa paz e tantas outras coisas que nos afastam de Deus: 

“Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; e nós o 

reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas 

transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, 

e pelas suas pisaduras fomos sarados” (Isaías 53.4-5)     

 Sendo a Cruz, onde Ele tomou o nosso lugar e nos fez livres, por que nós, passamos tanto 

tempo sofrendo com situações, pensamentos e sentimentos? Por que nos debatemos tanto para 

resolver coisas?         

 Ponto chave da vida cristã e da oração é reconhecer que, sozinhos, não conseguimos fazer a 

vida dar certo! Precisamos do poder de Deus, precisamos do toque redentor, libertador, restaurador, 

salvador de Deus, precisamos de misericórdia, graça, cura, paz, esperança, amor, alegria que só pode 

vir Dele! No entanto, não precisamos nos desgastar lutando para ter isso em nossa vida, de forma 

que ficamos exaustos e desanimados, lutando sozinhos, pela nossa própria força: Jesus já conquistou 

tudo isso na Cruz!         

 Ao passar pelas lutas da vida, é da Cruz que devemos nos lembrar, devemos compreender 

que a Cruz é o único lugar onde podemos matar nossas vontades, nossa carne, nossos pecados e deixar 

lá todos os dias as circunstâncias difíceis, situações que nos afastam de Deus, que roubam nossa paz, 

saúde, alegria, fé. Quando Jesus deu seu último suspiro na cruz, dizendo “está consumado!”. Ele 

simplesmente fez tudo o que era necessário para que qualquer pessoa seja salva e alcance tudo que foi 

perdido na queda do homem.       

 Não precisamos conviver com acusações constantes em nossa mente, medo que nos paralisa, 

angustia que nos atordoa, falta de direção que nos inquieta! Levando isso e tudo mais que for preciso 

para a Cruz, recebemos paz e conseguimos viver o amor de Deus! Faça da sua dificuldade, da sua 

preocupação, da sua alegria, da sua incerteza uma oração, sempre! Viva a benção e a justificação dos 

pecados que Jesus nos concedeu, pois, “Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o 

madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça; por suas feridas vocês 

foram curados” (1 Pedro 2:24). Pare e pense: o que te impede de viver a plenitude que Cristo nos 

oferece? Você tem Cristo, conhece a Verdade da Cruz, então precisa viver isso em oração!  

 Não fique sofrendo sozinho, quando qualquer mal te afligir, ore declarando a verdade de 

Isaías 53:4-5, sempre que necessário, até provar da paz de Deus:  diga que você entrega na Cruz de 

Cristo (diga no nome do que aflige, dói, anseia, preocupa, inquieta...), declare que esse mal não tem 

domínio, poder sobre sua vida, que em Jesus fomos justificados (2 Co 5:21), livres de qualquer atadura 

de Satanás e que a vida de Jesus se revele em nós! (2 Co 4:10). Ore declarando que nada pode resistir 

ao poder da Cruz e o nome de Jesus! Que você deseja entregar tudo para Ele, que não quer mais 

carregar nada disso com você! “Deus, estou muito ansioso, irritado, com medo, desanimado... mas, eu 

creio que o Senhor já levou sobre si toda e qualquer aflição na Cruz, então, eu nome de Jesus, eu decido 

que não vou mais carregar esse sentimento comigo e eu entrego na tua Cruz. Quero provar da tua paz, 

do Teu descanso...”         

 A Cruz nos liberta, nos restaura, nos transforma, nos cura! Nossa tarefa é crer e exercer nossa 

fé em Cristo Jesus! A fé é que nos permite ter acesso à herança que temos em Cristo Jesus. Não estou dizendo 

que tudo se resolverá num estalar de dedos, que não haverá sintomas, problemas, ataques do 

inimigo... Estou aconselhando você: quando um sintoma vier dizendo algo, você devolve com o que a 

palavra de Deus diz a esse respeito! Se apropriar da conquista da Cruz, não apenas a ir à Cruz, mas a 

sair de lá sempre renovado pelo Senhor, certo da vida abundante que Cristo conquistou por nós e com 

a força necessária para vencer dia após dia. Cristo é nossa esperança em qualquer momento, nas 

incertezas e desconhecimentos seguimos confiando na suficiência da Cruz! Em dias de escuridão e 

medo anuncie e viva o amor dele...  

REPENSANDO...          

Há alguma área da sua vida que você percebe que ainda não houve uma transformação genuína ou, 

alguma área da sua vida que você insiste em não ceder para Jesus curar, transformar, restaurar? 

Decida deixar tudo na Cruz! ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Sugestão de música! Faça dessa canção uma oração!  

1.“JESUS É O CAMINHO” – Heloisa Rosa  2. “JESUS” – Heloisa Rosa – YOUTUBE 

ORAÇÃO 

 - REPENSAR - DIA 5 

RECEBER DOS CÉUS/NOSSO ALVO: Renovação e quebrantamento 

 “Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, 

que estamos sendo salvos, é o poder de Deus” (1 Coríntios 1:18) 

ORANDO: 

- ADORE A DEUS, cante LOUVORES AO SENHOR com sua família e AGRADEÇA pela 

oportunidade que Ele nos concede, a cada dia, de viver sua graça e misericórdia; pela 

nova história de vida que construímos Nele; 

- Ore, para queque nossos olhos sejam abertos para compreender a dimensão do 

que Cristo fez por nós; Entregue na Cruz o que ainda não entregou, fale sobre o que 

você ainda não cedeu o controle, O que tem tirado a sua paz...    

- Peça a Deus um coração ensinável, acessível pelo Espírito Santo;  

Se comprometa a permanecer orando com a Igreja das nações neste período de 

quarentena. Além dos pedidos enviados no grupo do GA, também ore segundo a 

direção que o Espírito Santo lhe der sobre: 

- todos os profissionais da área de saúde; 

- situação financeira do nosso país e mundo; 

- contenção do vírus; 

- sua vida e família; 
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