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Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande 

nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de 

perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está 

proposta, Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo 

que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e 

assentou-se à destra do trono de Deus. 

 
Hebreus 12:1-2 

 

Fé não tem nada a ver com a energia dos gritos que damos na igreja diante da pregação, fé é uma questão 

de coração. 

 

 Casei-me  e seis anos depois não conseguia engravidar, um dia, o meu pai, já a beira da morte escreve uma 

carta na qual dizia que não queria morrer sem antes ver um filho meu. Meu pai foi alguém que eu muito 

amava. O meu pai morreu e eu viajei  para Ponta Negra a fim de assistir o funeral. No regresso do 

funeral  comecei a sentir muitas partes do meu corpo a doer e pensei que também iria morrer. A noite, o 

meu marido levou-me  ao hospital e o resultado dos exames foi que  estava grávida. 

 

Este meu testemunho leva ao entendimento de que voce tem que mudar a maneira de pensar e acredita mais na 

palavra de Deus, pela fé você já venceu, pela fé você é mais que vencedor.  

 

Lembro-me que antes disso, durante dois anos punha um vestido de grávida e dizia “pela fé  já estou 

grávida”. Não foram dois dias foram, dois anos. 

 

“Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum; mas sim a fé que 

opera pelo amor”. Gálatas 5:6 

 Eu amava muito o meu pai, mas as vezes temos que perder alguma coisa para ganhar a outra.  A fé é uma 

questão de coração, devemos nos deleitar e descansar em Deus. 

 

“Porque andamos por fé, e não por vista” 2 Coríntios 5:6 

Continue , corra quando for necessário e quanto menos você esperar o milagre virá. 

 

Palavra do Senhor! 
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