Sinais de que a bênção vem
Existem situações que nos sobrevêm de forma abrupta e repentina. Isto pode ser percebido
tanto nas coisas naturais, como nas espirituais. Todavia, o normal é que todo evento seja
precedido de sinais. Normalmente antes de chover o céu escurece. São esses sinais que
fazem com que muitos eventos sejam previsíveis.
As coisas espirituais também são precedidas de sinais. Antes de Deus fazer qualquer coisa
ele nos envia sinais de advertência. Os sinais então são também uma forma de ouvirmos de
Deus.
Sendo assim é vital entendermos os sinais que ele nos dá. Todavia, assim como nem toda
trovoada e ventania resulta em chuva, assim também nem tudo o que acontece conosco são
sinais. Precisamos ter sabedoria para interpretálos.
Nem tudo o que acontece conosco deve ser interpretado como um tipo de sinal espiritual. Eu
não quero estimular você a ser um místico que vive no mundo da lua. É importante ser um
pouco místico, por que se você não for místico você não ora, você não ouve a Deus, só os
místicos oram, só aqueles que acreditam que podem falar com Deus é que realmente serão
ouvidos, e para isso é necessário ter esse coração disposto a perceber o sobrenatural. O
problema é que alguns irmãos exageram nessa questão. Todos conhecemos aquele irmão que
tropeça numa pedra e no mesmo instante interpreta aquilo como sendo um anjo segurandoo
para não atravessar a rua. Ele estava mascando um chiclete e mordeu a língua, mas fica ali
matutando pensando no que ele tem a aprender com aquilo. Alguns procuram encontrar um
significado nas mínimas coisas e esse exagero pode ser um problema.
Mesmo assim é melhor sermos místicos do que sermos completamente naturais em nossa
percepção. Os que vêem exageradamente o lado espiritual têm mais chance de acertar do que
aqueles que nunca consideram o sobrenatural. Tropeçar numa pedra pode não significar
coisas alguma, mas se a casa caiu certamente temos algo a aprender.
Precisamos ter cuidado para não tentar determinar como Deus deveria agir conosco. Aquele
que é místico sempre espera que a ação de Deus em sua vida seja espetacular, mas nem
sempre é assim.
Contase que certa vez houve uma grande inundação numa região. O rio subiu muito e
invadiu todas as casas ao derredor. Um irmão subiu no telhado de sua casa e ficou ali
esperando o livramento do Senhor. Ele tinha convicção que o Senhor enviaria um anjo para
resgatálo. Nisso um bombeiro chegouse a ele para salválo em um bote, mas ele se recusou
a ir. Depois o bombeiro voltou novamente e mais uma vez ele se recusou a ir. Por fim as
água o submergiu e ele morreu. Ao chegar no céu ele estava muito contrariado, pois esperava
que tivesse tido um grande salvamento, mas antes que falasse alguma coisa o Senhor lhe
disse: “Não precisa ficar chateado. Eu lhe mandei o bombeiro para salválo por duas vezes e
você não quis!”
Procure ter um coração sensível para perceber a mão de Deus em sua vida pessoal. Não
cremos no acaso e nem na sorte, mas descansamos profundamente na soberana providência
de Deus. Ele está no controle de todas as coisas.
Há muitos irmãos místicos, mas certamente a maioria de nós está no grupo dos que
enxergam pouco, dos que vêem de menos. Deus está gritando em um megafone, mas você
não está atento, não percebe o que está acontecendo. Meu desejo é que o Senhor nos abra os

olhos e os ouvidos espirituais para que possamos perceber os sinais que Ele tem nos enviado
de que a bênção vem.
A quais tipos de sinais devemos estar atentos depois que começamos a orar a respeito de um
assunto? Quais são tipos de sinais que nós podemos encontrar na palavra de Deus e que
podem também acontecer em nossa vida? Certamente tais sinais existem e gostaria de
mencionar pelo menos cinco deles.
1. Sinal espetacular
O primeiro tipo de sinal que gostaria de considerar é o sinal espetacular. Um exemplo desse
tipo de sinal está em Mateus capítulo dois, onde temos história do nascimento do Senhor
Jesus.
Os profetas já haviam dito que o Messias viria, mas antes que Jesus viesse Deus mandou um
sinal. A Bíblia diz que apareceu uma estrela no oriente.
Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos
do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: Onde está o recémnascido Rei dos judeus? Porque
vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorálo. Mt. 2:12
Se você vir a estrela você terá fé para ir a Belém encontrálo. A estrela era um sinal e
também um sinalizador, ou seja, ela também mostrava o caminho.
Os magos tinham discernimento para saber que a estrela era um sinal, mas não tiveram
entendimento para saber que ela também sinalizava o caminho. Perceberam a estrela, mas
foram parar em Jerusalém. No entanto Mateus 2:9 diz que a estrela os guiou até onde o
menino estava.
Se você começou a orar preste atenção em acontecimentos incomuns que ocorrerem. Eles
poderão ser um sinal de Deus de que a bênção está chegando.
O Senhor pode nos dar um sinal espetacular. Mas o fato de ser espetacular não significa que
todos vão percebêlo. O céu todos os dias é o mesmo, todos os dias ele está cheio de estrelas,
mas houve um dia em que apareceu uma estrela que não estava lá antes. Para aqueles que
andam com os olhos voltados para o chão não havia nada de diferente. Para aqueles que tem
seu olhar voltado para o natural era possível ter uma explicação científica para aquela nova
estrela. Mas havia alguns homens que não andavam com o olhar voltado para baixo, mas que
andavam sintonizados com o céu. Naquele dia eles olharam para o céu e perceberam que o
céu não estava como antes, mas havia uma nova estrela brilhando. Que estrela era essa?
Certamente foram investigar e descobriram na Bíblia que o profeta havia dito que antes que
o rei viesse a estrela iria precedêlo do oriente (Nm. 24:17). Eles entenderam que aquela
estrela era a estrela do Rei, o filho de Davi. Eles aprontaram suas coisas e foram ver o Rei
dos judeus.
Se você tem orado por algo nesses dias, procure observar se há algo nas circunstâncias.
Procure reparar atentamente no seu derredor. Não existe algo novo que não estava lá antes, e
que de repente apareceu? Quem sabe você está orando por alguém, e repentinamente
começou a perceber uma mudança nele. Você está orando por uma pessoas que nunca
conversava com você, e de repente ela acorda de manhã, lhe dá um sorriso e diz “bom dia”.
Isso já é Deus fazendo o milagre, certamente é um sinal para você. Deus está lhe dizendo:
“isso é só a estrela, o milagre está chegando para você”!
O sinal espetacular pode ser uma visão espiritual, uma palavra de conhecimento ou até
mesmo uma profecia. Seja como for ele é uma evidência que Deus está se movendo.
Ore para que Deus o capacite a ver a estrela e entender o seu significado. Em Jerusalém
havia muitos estudiosas da Bíblia. Eles sabiam que Jesus nasceria em Belém, no entanto

nenhum deles viu a estrela no oriente. Nem todos vão perceber quando um sinal espetacular
acontecer.
Aconteceu algo muito interessante com uma irmã em nossa igreja. Ela conta que todos os
dias uma pessoa ligava para a sua casa e perguntava se era da casa de uma outra pessoa. A
irmã sempre respondia que era um engano. Passava mais um dia e a pessoa ligava novamente
e irmã mais uma vez repetia que o número estava errado. A pessoa do outro lado da linha
insistia que aquele era o número da sua amiga. Depois de alguns dias, mais uma vez a pessoa
ligou, mas a irmã pacientemente repetiu toda a explicação. Louvo a Deus por irmãos assim
tão pacientes. É provável que a maioria de nós já teria perdido a paciência. Mas aquela irmã
percebeu algo espiritual naqueles telefonemas. Ela pensou consigo: “Deus deve estar
querendo falar com essa pessoa através de mim”. Você iria concluir isso? Ela é alguém capaz
de perceber que havia uma estrela no céu diferente das outras. Alguns pensariam que se
tratava de um trote e os mais místicos concluiriam que era o diabo querendo acabar com a
sua paciência. A irmã então decidiu que na próxima vez que a mulher ligasse ela lhe falaria
do amor de Deus. Passou um dia e a mulher ligou: “ai é a casa da fulana?”, ao que a irmã
prontamente respondeu: “não é, mas eu quero saber uma coisa, qual que é o seu nome?” A
mulher do outro lado respondeu e daí a irmã passou a compartilhar o amor de Deus com ela.
Elas ficaram amigas por telefone, e começaram a se corresponder. O fato é que a mulher era
cantora de uma banda de música muito conhecida. Ela aceitou a Jesus e aconteceu depois
que ela pediu para a irmã ligar a televisão num programa que passa aos domingos e lá estava
a mulher que a agradeceu e lhe mandou um abraço em rede nacional.
É preciso ser muito de Deus para pescar alguém por meio de um telefonema enganado. A
conclusão da irmã foi simples: se alguém me liga enganado dezenas de vezes pode ser uma
pessoa com problemas mentais, pode ser um trote, ou pode ser que o anjo esteja apertando os
dedos dela quando vai discar. Essa terceira possibilidade parece absurda, mas estrelas que
guiam viajantes também é algo absurdo.
Para você perceber o valor espiritual de uma estrela você precisa de muita visão de Deus.
Quantas coisas de Deus estão perto de você e você não está percebendo. Deus está lhe
mandando sinais.
Deus nos fala no coração e certamente nos fala na sua palavra, mas muitas vezes ele nos
envia sinais. Será que você está conseguindo perceber? Comece a analisar o seu ambiente,
tem sinais de Deus ao seu derredor? Comece a meditar no que você tem orado, você percebe
algum sinal que envolve seu pedido de oração?
2. Sinal sobrenatural
É indiscutível que Deus fala conosco em sonhos, visões e outras formas sobrenaturais.
Quando começar a orar e jejuar esteja atento aos seus sonhos e aos sonhos de pessoas
envolvidas na situação. Deus usa sonhos como sinais.
A palavra de Deus nos mostra no livro de Juízes que Gideão estava assustado, estava
amedrontado pois iria enfrentar um exército muitíssimo numeroso, com milhares e milhares
de soldados, enquanto do seu lado havia somente trezentos homens. Para fortalecer a fé de
Gideão Deus lhe dá um sinal sobrenatural.
Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço Pura ao arraial; e ouvirás o que dizem; depois,
fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então, desceu ele com seu moço Pura até
à vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o
vale como gafanhotos em multidão; e eram os seus camelos em multidão inumerável como a
areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando

um sonho ao seu companheiro e disse: Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava
contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta
caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeulhe o companheiro e
disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas
mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este
sonho e o seu significado, adorou; e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantaivos, porque
o SENHOR entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Jz. 7:1015
Depois de ouvir o sonho dos soldados midianitas Gideão percebeu que aquilo não era por
acaso, mas era um sinal.
Eu creio que os sonhos podem ser sinais espirituais. O seus sonhos ou os sonhos de outras
pessoas relacionadas a você. Quando você começar a orar fique atento aos seus sonhos.
Que tipo de sonho você deve atentar? Evidentemente você não deve atentar para qualquer
sonho. Aquele sonho que você teve depois de ter comido uma feijoada não tem valor. Qual é
o sonho que tem significado? Primeiramente é aquele sonho que depois que você acorda não
lhe sai da cabeça. Durante todo o dia você não consegue esquecêlo e ele fica lhe martelando
a mente. Essa é uma evidência que não é um sonho comum.
Em segundo lugar fique atento para aquele sonho que você sonha mais de uma vez. Quando
sonhamos um mesmo sonho várias vezes isso pode ser um sinal espiritual.
Todas as vezes que Deus me levou a avançar em novos desafios ele me confirmou por meio
de um sonho. Quando fomos comprar o primeiro prédio onde nos reunimos o Senhor me
levou a sonhar na noite anterior. No sonho o Senhor me entregava o prédio e ainda me dizia
como seria a negociação. Quando acordei eu sabia que o Senhor já havia me entregado
aquele prédio. Eu me levantei completamente cheio de fé.
Em outras ocasiões eu mesmo não sonhei, mas o Senhor levou outros irmãos a sonharem
comigo. Quando você percebe o sinal de Deus a sua fé é fortalecida. Se alguém vier lhe
contar que sonhou consigo, pare para ouvir, isso pode ser o Espírito Santo lhe dando um
sinal. Não menospreze sonhos, eles podem ser um sinal sobrenatural na sua vida.
Algum tempo atrás um pastor muito querido estava me contando como ele se envolveu na
obra de um ministério muito grande que ele desenvolvia. Ele estava orando por uma
confirmação de Deus e o Senhor então lhe deu um sinal sobrenatural. Ele disse que estava
em sua casa sentado à mesa junto com a família quando de repente, enquanto eles conversam
a respeito da obra do ministério que ele estavam iniciando, uma lâmpada estourou sobre eles.
Uma lâmpada de filamento estourar é quase comum, mas eu ainda não tinha ouvido falar que
lâmpadas fluorescentes estourassem. Para um homem natural ele cocluiria que tinha ocorrido
algum curto circuito, mas um homem de Deus sabe quando Deus lhe envia um sinal
sobrenatural. Tem acontecido algo com você nesses dias que você considere um sinal.
3. Sinal espiritual
Nem todo sinal espiritual é de Deus, mas eles também podem ser usados por Deus para nos
sinalizar a resposta. Às vezes você terá de escolher qual sinal você quer olhar. Deus mandou,
através de Moisés, que Faraó deixasse o povo ir, mas em vez de deixar sair o povo ele piorou
a situação de escravidão.
Depois, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o SENHOR, Deus de Israel:
Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o
SENHOR para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o SENHOR, nem
tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos encontrou; deixa
nos ir, pois, caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao SENHOR,

nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então, lhes disse o rei
do Egito: Por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às
vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas
tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus
capatazes, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como
antes; eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de
tijolos que antes faziam; nada diminuireis dela; estão ociosos e, por isso, clamam: Vamos e
sacrifiquemos ao nosso Deus. Agravese o serviço sobre esses homens, para que nele se
apliquem e não dêem ouvidos a palavras mentirosas. Ex. 5:19
Pode ser que comecemos a orar e as coisas pareçam piorar. Isto também é um sinal. Se você
ora e o maligno fica furioso, continue orando, porque algo já está acontecendo nos céus.
Foi Deus quem mandou Moisés falar com faraó. Deus estava naquele projeto e era a vontade
dele libertar o povo, mas quando Moisés fala com Faraó para deixar sair o povo, em vez de
deixálos sair, ele piorou a escravidão. Sei que pode soar estranho, mas aquilo era um sinal
espiritual. Quem sabe isso não está acontecendo com você nesse momento. Você começou a
orar e a situação piorou, você estava orando para o seu marido parar de beber e ele quase
entrou num coma alcoólico. A impressão que temos nessas situações é que a oração está
tendo um feito contrário.
A verdade é que para o diabo cair ele primeiro tem que se levantar, para Faraó ser destronado
primeiro ele tem que mostrar a cabeça. Mas é nesse momento que o Senhor se levanta para
fazer a sua obra e manifestar o seu poder.
Essa é uma situação muito comum que ocorre sempre que as pessoas se convertem. A
princípio parece que a vida piora, há cobranças de todos os lados, aparecem crises
financeiras, os amigos nos deixam e a pressão vem sobre ele. O novo convertido fica
perplexo, pois parece que a conversão fez com que a sua vida ficasse pior. Mas a verdade é
que faraó não está querendo deixálo sair livre. Mas ele terá de deixar sair em nome de Jesus,
nem que tenha que vir dez pragas sobre ele.
Seu cônjuge está querendo se separar, e quando você começa a orar e jejuar, ele resolve sair
de casa. Você pensava que agora ele iria buscar reconciliação, mas parece que a situação
piorou. Qual a nossa tendência nessa hora? Desanimar, parar de orar, presumir que não está
funcionando, pensar que está orando fora da vontade de Deus. Será que Moisés pensou assim
também? “Não deve ser a vontade de Deus libertar esse povo, acho que eu estou enganado, é
melhor a gente se conformar em ser escravo no Egito. Se Faraó não quer deixar partir, é
porque não é de Deus esse projeto”. Ele não disse isso. Ele voltou para Deus e disse:
“Senhor, Faraó não quis obedecer”. E o Senhor lhe respondeu: “então deixa comigo, eu vou
começar a mostrar a ele o meu poder a partir de agora”.
Se você começou a orar e a situação parece piorar, comece a se alegrar, por que esse é um
sinal que Deus está movendo. O diabo está assustado e se levantou para cair. Se não fosse
Deus agindo o diabo não estaria resistindo. Se está esperneando é por que o remédio está
fazendo efeito. Se antes a sua ação era oculta, agora foi revelada. A oração está mexendo
com o ninho da cobra, é por isso que ela está desesperada. Ela sabe que os seus dias já estão
contados. A oração do povo de Deu é o canal pela qual o poder de Deus é liberado.
Nesses vinte um dias eu quero lhe dizer que a sua oração será acumulada diante do trono de
Deus como um incenso. Eu declaro que esse incenso será derramado sobre a terra, e ele virá
em forma de trovão, de tempestade e terremoto para estremecer os fundamentos do inferno.
Persevere até o fim e você verá a glória de Deus. Se o inimigo está mais furioso do que antes

e parece que a situação ficou mais difícil, isso é só um sinal, um sinal espiritual de que a
bênção vem
4. Sinal natural
Quarto tipo de sinal é o sinal natural. A bênção de Deus às vezes nos chega gradualmente
num processo. Jesus orou com um cego e ele começou a ser curado, mas a visão ainda não
era perfeita porque ele via as pessoas como árvores. Mas o Senhor continuou ministrando até
ele ver perfeitamente.
Se você já viu que algo começou a acontecer, então, não pare, continue orando. Você está
orando para alguém parar de beber e de repente você ouve ele dizendo que não vai beber no
final de semana. É um sinal, não pare de orar.
O problema é que algumas pessoas se contentam em ver as pessoas como árvores. Afinal
para quem era cego isso já está bom. Mas não pare no meio do processo.
Jesus, tomando o cego pela mão, levouo para fora da aldeia e, aplicandolhe saliva aos olhos
e impondolhe as mãos, perguntoulhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista,
respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente lhe
pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido; e tudo
distinguia de modo perfeito. Mc. 8:2325
Em João capítulo nove temos a história de um cego que o Senhor curou aplicando saliva
misturada com barro nos seus olhos. Ele foi se lavar e voltou vendo perfeitamente. Foi uma
cura instantânea. Mas em Marcos encontramos um outro cego que também foi curado com a
saliva de Jesus, mas a sua cura aconteceu num processo.
Por que a cura não aconteceu instantaneamente não podemos explicar, mas a situação nos
serve de asdvertência. Muitos de nós não temos discernimento para perceber o sinal de Deus.
Alguns eram cegos e começam a ver, mas a visão ainda não é perfeita pois ele vê os homens
como árvores, no entanto alguns dizem: “já está muito bom, você já está enxergando”. “Mas
eu estou enxergando gente como árvore”! “Não reclama de Deus não rapaz”. Replicam
outros.
Quando você está orando por algo e a situação começa a melhorar isso já é um sinal de que a
milagre acontecerá. Se ele começou a obra Ele vai terminála. Nem sempre Deus vai operar
instantaneamente, algumas vezes Ele vai operar por meio de um processo.
Elias subiu ao monte para orar para chover e quando ele viu uma pequena nuvem do
tamanho da mão de um homem, ele sabia que iria cair um grande aguaceiro.
Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os
joelhos, e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não
há nada. Então, lhe disse Elias: Volta. E assim por sete vezes. À sétima vez disse: Eis que se
levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então, disse ele: Sobe
e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. I Rs 18:4244
Seu filho vive trancado no quatro com ódio de todos, mas depois que você começa a orar ele
resolve sair por um breve momento. Essa é a pequena nuvem. Se agarre a ela. Continue
orando.
Esteja atento para pequenos sinais que acontecerem depois que você começar a orar. Esses
sinais são a graça de Deus para fortalecer a sua fé. Você consegue ver algum sinal da bênção
no céu? Mesmo que seja uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Vai chover,
querido!
5. Sinal intencional

O último sinal eu estou chamando de sinal intencional. Muitas vezes teremos de investigar a
situação para sabermos se algum sinal de Deus pode ser percebido. Josué mandou os espias
para saber se o inimigo estava preparado. O relatório dos espias era um sinal de que Deus já
estava agindo.
As muralhas caíram quando o coração do povo de Jericó desmaiou e perdeu o ânimo. Se
você está orando por um emprego é preciso investigar todas as portas. Leia todas as revistas
e jornais procurando uma porta. Procure antigos amigos, investigue empresas, espie a terra.
Josué estava prestes a entrar em Canaã, a guerra seria tremenda, a resistência muito grande,
mas antes de invadir, o que ele fez? Ele mandou os espias. Por que ele mandou os espias?
Alguém pode pensar que os espias são sinal de incredulidade, mas a verdade é que se trata de
um sinal de fé.
E lhes disse: Bem sei que o SENHOR vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu
sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o
SENHOR secou as águas do mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito; e também
o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Ogue, que estavam além do Jorrado, os
quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiounos o coração, e em ninguém mais há ânimo
algum, por causa da vossa presença; porque o SENHOR, vosso Deus, é Deus em cima nos
céus e embaixo na terra. Js. 2:911
Depois de ouvir isso o que você acha que os espias sentiram? Ele sentiram muita fé. As
muralhas ainda continuavam de pé, o exército inimigo continuava armado até os dentes, mas
depois de ouvir aquele relato eles sabiam que já tinham a vitória. Ele poderiam concluir que
se aquela mulher que nem conhecia a Deus estava dizendo que Deus lhes tinha dado aquela
terra, então essa terra já era deles”.
O povo de Jericó estava com alma desfalecida de medo e terror. Aquele era um sinal
espiritual que os espias perceberam.
Comece a checar as circunstância ao se redor. Se você está orando por prosperidade vá
investigar e ver se alguma porta se abriu. Se você está orando por emprego, coloque espias
em todo lugar para checar se há alguma porta aberta. Deus está abrindo a porta para você,
mas como você ficará sabendo disto se você não for até lá espiar? Portanto não fique
passivo, cheque todas as possibilidades. Deus vai lhe dar um sinal para encher o seu coração
de fé.

