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Em João capítulo 9, Jesus 

caminhava com os discípu-

los quando viu um cego de 

nascença. 

A palavra deixa claro esse 

detalhe, que ele era cego 

de nascença. 

E estando os discípulos    



próximos de Jesus, pergun-

taram a ele: “Jesus, quem é 

que pecou?”, pois afinal de 

contas, não só os discípu-

los queriam a resposta para 

essa pergunta, todos   ti-

nham a mesma curiosidade. 

“Por que ele nasceu assim? 

Ele pecou? A mãe dele    pe-

cou? Alguém pecou?” Jesus 

dá uma resposta fantástica: 

“Nem ele pecou, nem seus 
pais; mas foi para que se 
manifestem nele as obras 
de Deus.”



Jesus não estava apenas 

respondendo uma pergun-

ta para os discípulos ao 

lado Dele. Jesus respondeu 

uma pergunta pra mim e              

também pra você. 

Esta pergunta ecoa na men-

te das pessoas há dois mil 

anos quando elas veem al-

guém sofrendo ou passan-

do por lutas. Talvez você 

seja essa pessoa que fica 

dizendo “Mas Senhor, tudo 

dá errado pra mim! Parece 

que as coisas não rompem 

e eu tenho que me esforçar 



muito mais do que os                 

outros.”

O Senhor nos dá sinais 

muito importantes, pois na                 

bíblia diz que Ele se apro-

xima daquele cego e com 

a sua própria saliva, faz 

um barro e coloca as mãos 

cheias de barro no olho do 

cego e diz: “Vai e lava-te em 

Siloé”. 

Ele nos leva em dois                   

ambientes, o primeiro é     

que quando ele enche a 

mão de barro, você volta 

para o    antigo testamento.



Você não vai apenas para 

a casa do oleiro como                   

Jeremias fala. Você vai 

para Gênesis, quando Deus         

forma o homem, Ele espre-

me o barro e cria o homem à 

sua imagem e semelhança. 

A minha visão é que Jesus 

está como criador quando 

toma desse barro, e mostra 

que aquilo que foi deforma-

do pode ser transformado.

Quantas vezes você já foi à 

igreja ou fez uma rotina e 

nada aconteceu? 

Mas quando vem uma            

palavra de Deus em sua       



direção, pode ser agora 

aonde você está, o milagre 

pode acontecer. A questão 

não é o lugar em si, mas o lu-

gar onde você se encontra 

e a posição que você toma 

diante da palavra. Aquele 

cego foi adiante, ele não ti-

nha visão e sim uma palavra. 

Essa palavra vai fazer toda 

a diferença na sua vida. É o 

conhecimento de Deus que 

vai alavancar a sua cami-

nhada e impulsionar a sua 

vida.



TER O CONHECIMENTO É 
CONSEGUIR ENXERGAR 
NO MEIO DA ESCURIDÃO, 
É PERCEBER E DISCERNIR 
NO MEIO DO CAOS, NO 
MEIO DO NADA.



Na perspectiva de Deus, 

já havia uma obra na vida        

daquele cego. Uma obra 

que já estava pronta, ou seja, 

tem algo pronto que só não 

se manifestou ainda em sua 

vida, mas vai se manifestar. 

E quando isso acontecer, o 

nome do Senhor vai ser glo-

rificado! Você vai superar e 

romper os seus limites. 



DEUS DIZ QUE NÃO 
PRECISA CRIAR O QUE 
VOCÊ ESTÁ PRECISANDO, 
ELE SÓ PRECISA 
MANIFESTAR O QUE ESTÁ 
DENTRO DE VOCÊ. 
DENTRO DE VOCÊ JÁ TEM 
UMA OBRA PRONTA.



A primeira mudança, a ver-

dadeira mudança aconte-

ce dentro de nós. Quando 

Deus chega, a revelação 

chega. Quando Deus che-

ga, o conhecimento chega. 

E esse conhecimento pode 

tirar você do caos. 

O conhecimento tira você 

da escuridão. É saber andar 

no escuro e sem lanterna, 

mas saber a saída. É quan-

do as pessoas ao seu redor 

não sabem o que fazer, mas 

você sabe porque você re-

cebeu uma luz de revelação 

no meio da escuridão.



Quando olhamos a palavra 

de Deus nessa perspectiva, 

podemos entender cami-

nhos que foram traçados 

pelos profetas, homens que 

andaram com Deus em ca-

minhos que naturalmente 

eram absurdos para quem 

estava olhando. Mas eles ti-

nham uma revelação. Você 

anda pela revelação que 

você tem! E é isso que você 

tem que buscar para a sua 

vida.  Entenda isso, quando 

Jesus olhou pro cego e disse 

que tinha uma obra   pron-

ta dentro dele, é a mesma 



coisa que ele está dizendo 

pra nós. A palavra de or-

dem é: HAYAH, haja luz. É 

Deus falando com você no 

meio da sua confusão, da 

sua busca por respostas, 

da sua caminhada. Ele está 

te dizendo: “Eu posso lhe 

acrescentar algo novo, mas 

além disso eu quero que o 

que está dentro de você, 

se manifeste. Porque eu já 

plantei em você a solução 

dos seus problemas.”

Eu declaro sobre a sua vida 

a cura, vinda de dentro       



para fora!  

O conhecimento avançado 

te dará conquistas avança-

das.




