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ATÉ OS MORTOS OUVEM E VOCE?
Quem é que não esta precisando de um milagre? Quem não quer que algo impossível aconteça na sua vida? 
Acredito que todos nós, ou grande maioria estamos sempre precisando de um milagre do eterno, porém entenda, 
o milagre acontece através de uma PALAVRA e uma AÇÃO!

Em todos os momentos na bíblia,  o milagre acontece através de uma determinação dada por uma autoridade, 
pois as autoridades tem palavras poderosas! Se você precisa fazer uma cirurgia e não esta conseguindo marcar, se 
o governador falar: Já marquei! Pode ir la que eles vão te operar! O que acontece? Você cria uma certeza e vai. 
Através da voz do governador, de uma autoridade constituída, você vai crédulo e  consegue. Agora imagine,  se 
for a Presidente? Tem ou não tem poder a palavra de um presidente? Se ela falar toda a massa teme pois tem 
poder a palavra de uma autoridade. Ex.: A partir de hoje cortamos o bolsa família o seguro desemprego e o 
salario mínimo será R$ 200,00! Todos vão temer e tremer! Podem ir para as ruas, Fazer paralizações, quebrar 
tudo, pintar o sete... mais se falou e não voltar atrás será assim!

João 14:8-9Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto 
tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra-nos 
o Pai?  Que papo é esse de mostra-nos o Pai? Estou com você aqui o tempo todo e você vem com essa de mostra 
nos o pai? E que conversa  é esta de precisar ouvir a voz de Deus para tomar uma atitude e fazer o que é certo, 
parar de pecar!? Para parar de pecar você precisa ouvir a voz de Deus? Precisa testificar três vezes para se 
converter? Precisa ir em dez reuniões e ouviu a mesma? Engraçado que para receber bênçãos uma vez só falada 
já é o bastante!  “Quero um milagre hoje na minha vida preciso de um milagre hoje na minha vida”

João 5:25 Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do 
Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 11:43-44 E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, 
sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. 
Disse-lhes Jesus: Desligai-o, e deixai-o ir. O milagre que você precisa de verdade é ouvir a voz de Deus e sair 
do tumulo! Até os mortos tem ouvido a voz do Senhor e começam a caminhar e você esta ai parado. Quantos 
estavam mortos, cheirando mal, e ouviram a voz de Jesus e saíram para a vida, e você ai “morto”! Romanos 
10:17De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.  POR QUE ATE OS MORTOS ESTAO 
DANDO CREDITO AO QUE O SENHOR TEM FALADO E VOCE ESTA ESPERANDO UMA VOZ DE 
UMA AUTORIDADE!? Quantas vezes estamos esperando o Pastor falar ai sim, o chefe falar, se fulano ou 
ciclano falar, se meu pai falar, se meu irmão falar... A Voz que ressuscita MORTOS, tem falado... Os mortos tem 
ouvido a voz do Senhor e tem saído dos seus túmulos e você esta esperando O QUE?

Muitas vezes escutamos, porém não OUVIMOS! Como os antigos diziam: “entrou em um ouvido e saiu no 
outro”... No Cap 9 do Livro de João, Jesus curou um homem que nasceu cego... Os religiosos não conseguiam 
acreditar naquilo que estava diante dos seus olhos... (O Pior cego é aquele que não quer enxergar) e interrogaram 
por diversas vezes o homem para saber o que tinha acontecido, mandou chamar o pai do homem, e insistiu muito 
na mesma pergunta... e no vs26 diz:  E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Vs 27 
Respondeu-lhes: Já vo-lo disse, e não ouvistes; para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura 
fazer-vos também seus discípulos? Ele já tinha respondido a pergunta, ele já tinha falado, porém para que falar 
de novo se não querem “ouvir”! Você quer mesmo ouvir o QUE Deus tem a te Falar? Será que você já não ouviu 
e fingiu que não era com você? Será que os cultos células, discipulado é apenas para o seu irmãozinho, para seu 
filho, para o que tem dificuldades com vícios? Nunca é com você?

A VOZ DO SENHOR É PODEROSA OS MORTOS OUVEM E VIVEM! OS VIVOS OUVEM E TREMEM A 
VOZ DO SENHOR E PODEROSA, QUEM É PODEROSO COMO O SENHOR? QUEM PODE TE TIRAR 
DE ONDE VOCE ESTÁ E COLOCAR VOCE SOBRE OS SEUS PÉS CAMBALEANTES E FIRMAR O 
SEUS PASSOS? SÓ O SENHOR DEUS! 

Imagina um velório um pastor ministrando a palavra e todo o povo se cala e o morto aplaudindo... É o que tem 
acontecido por que os mortos estão mais atentos que os vivos. ACORDA O SEU MILAGRE JÁ ACONTECEU.
Leia o Salmo 29! 

No Amor de Cristo Jesus! Adão Brasileiro
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