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DIAMANTES – 03 AONDE ESTÁ A SUA FÉ? 
 

Responda: Se você pudesse voltar 10 anos no tempo, o que você diria a você mesmo?  

 

Os grandes dias não ficaram para trás. Deus não está sentado esperando algum dia para mostrar 

Seu poder e grandeza. Hebreus 13:8 Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Isso 

significa que, se compreendêssemos o poder do agora, não teríamos que esperar.  O melhor de 

Deus não está no passado e não está no futuro. É agora... Libere sua fé agora mesmo! 

 

Lázaro ficou morto por alguns dias quando Jesus finalmente apareceu, e Marta tinha escolhido 

algumas palavras para falar para Jesus. João 11:20 Quando Marta ouviu que Jesus estava 

chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. 21 Disse Marta a Jesus: "Senhor, se 

estivesses aqui meu irmão não teria morrido. 22 Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo 

o que pedires". 23 Disse-lhe Jesus: "O seu irmão vai ressuscitar". 24 Marta respondeu: "Eu 

sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia". 25 Disse-lhe Jesus: "Eu sou a 

ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; 26 e quem vive e crê 

em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? " 

 

Preste atenção nos detalhes da fé de Marta: “Se você tivesse aqui quando meu irmão estava vivo, 

eu sei que você poderia tê-lo curado!”  Jesus olhou para ela com compaixão e prometeu: “Seu 

irmão não está morto para sempre. Ele se levantará novamente”.  Marta estava prevendo um dia. 

“Sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia”, Jesus então disse: "Eu sou a 

ressurreição e a vida", "Quem vive e acredita em Mim nunca morrerá, Você acredita nisso, 

Marta?  

 

Por um lado, Marta tinha montanhas de fé no passado.  Ela sabia que se Jesus estivesse lá  

quando Lázaro adoeceu, Ele poderia té-lo curado. Ela também teve montanhas de fé em um dia, 

em um futuro. Marta acreditava que Lázaro ressuscitaria dos mortos no último dia. Fé no Futuro. 

Por outro lado, o que Marta não tinha era fé no presente. ONDE ESTÁ A SUA FÉ? NO 

PASSADO? NO FUTURO?  

 

Jesus disse: "eu SOU a ressurreição e a vida"(João 11:25). Então, ressuscitou Lázaro diante dos 

olhos de Marta. Agora é a hora.  VEM A HORA E JÁ CHEGOU!  

 

Precisamos decidir quando VAMOS parar de dizer: “Um dia, vou viver meu propósito". “Um 

dia, vou consertar meu casamento".  “Um dia, vou resolver esses problemas”. “Um dia, vou 

dedicar um tempo à minha família”.  “Um dia vou perdoar” “Um dia vou parar de beber”, “Um 

dia vou sair do vício”, “Um dia Vou me batizar”,  

 

Quando vamos perceber que agora é a hora de colocar a FÉ? Esse é o momento! Aqui e agora. 

Agora é tudo que você tem. É aqui que reside o poder. E esta é a chave para liberar milagres em 

sua vida.  


