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DIAMANTES – 13 TIRE UMA FOTO 

Responda: Você tem uma foto de um momento especial? Qual?   
 

Sabe o que está faltando? VOCÊ PRECISA TORNAR A PROMESSA EM UMA IMAGEM!  Quando você sabe 

para onde está indo, o trajeto não frustra você... pois você  tem foco na imagem de destino, e então você  fica 

tranquilo sobre onde está, e como está! Pois sabe que o trajeto se trata apenas de uma estação! Você não 

consegue chegar alugar algum que não conseguir ver! Como você chegará ao tesouro de sua vida sem enxergar? 

Sem ter a imagem, a foto! Provérbios 23:7a Porque, como imagina em sua alma, assim ele é;    

 

Como você  se vê hoje? Quem sabe o retrato que você  ve hoje é amargura ,ansiedade,  vicio, insegurança,  

desastre, medo, bagunça...Você precisa de uma imagem correta para refletir! 

DEUS NOS CRIOU IMAGEM! Para refletir! Filipenses 4:8 Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, 

tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa 

fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. 

 

Deus não te colocou onde você  está por acaso. Você  precisa refletir sobre isto... Você precisa de uma imagem, 

de uma foto, de uma visão, para apontar a você a proposta de Deus... Lembre-se de Algo... Fotos são 

REVELADAS EM CÂMERAS ESCURAS... Onde você não enxerga nada, não entende nada, está revelando, 

materializando a promessa... VOCÊ CRER? 

 

Como um bebe sendo gerado em um ventre já é real mesmo antes de nascer, assim são as promessas. Tenha a 

imagem, a foto, de você dando certo... prosperando... Veja a foto de sua família unida... seu local de trabalho 

tranquilo... ou o lugar que você deseja trabalhar.  Veja você  curado... veja seus filhos servindo a Deus... Veja seu 

esposo convertido... Veja uma célula em sua casa... Veja-se sem vício... Veja se alegre, feliz, Veja o seu 

casamento Abençoado! Tenha esta imagem em sua mente... Pois o que captamos é o que revelamos.  Um dia 

Deus disse: Escreva a visão! Hb 2:3 E ainda diz que a visão é para este tempo!  

 

Números 13:17 Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: "Subam pelo Neguebe e prossigam 

até a região montanhosa. 18 Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou 

poucos; 19 se a terra em que habitam é boa ou ruim; se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou 

fortificadas; 20 se o solo é fértil ou pobre; se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos! Tragam alguns 

frutos da terra". Era a época do início da colheita das uvas. 

 

Quando Moisés enviou os doze espias para verificar a Terra Prometida, ele pediu que trouxessem algumas frutas. 

Se fosse hoje ele pediria umas fotos, um vídeo... Era como se ele estivesse dizendo: “Quero transformar a 

promessa em uma imagem”.  Nm 13:23... Os espias trouxeram uvas que precisou de dois homens para carregar, 

imaginem melancias. Que foto!  Que imagem!  Mas os espiões não capturaram essa imagem... Em vez disso, eles 

voltaram falando sobre o tamanho dos gigantes.  Essa foi a imagem em que eles se concentraram.  Eles deveriam 

ter voltado vendo a foto da terra fértil que Deus havia prometido a eles. Eles deveriam estar possuídos de 

confiança,  que poderiam derrotar os gigantes, MAS FOCARAM NA FOTO ERRADA! 

 

A imagem importa.  Deus deu uma promessa a Abraão, mas Ele também deu a ele uma visão. (Uma foto) 

Gênesis 15:5 Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: "Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode 

contá-las". E prosseguiu: "Assim será a sua descendência". Deus  disse: Abraão, eu sei que você é um homem 

velho, EU sei que sua esposa acha que você teve um momento de surto quando disse que ela vai engravidar, mas 

se você não acredita em minha promessa, olhe para o céu. Conte as estrelas. Assim serão seus  descendentes.  

Quando conseguimos ver as estrelas? Quando escurecer! Quando as coisas estão escuras, olhe para cima, E 

ENTAO RECEBERÁ A REVELAÇÃO! ENTENDE ISTO? 


