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DIAMANTES – 15 IMAGINE ALÉM DOS FATOS 
 

Responda: Feche os olhos, imagine algo muito bom! O que você imaginou? 
 
A imaginação pode levá-lo além dos fatos. No campo da imaginação nada pode impedir você!  Foi o que 

aconteceu com a mulher da Bíblia com o fluxo de sangue.  

 

O conhecimento disse que ela tinha uma doença, e que gastou todo o seu dinheiro com médicos que não 

puderam ajudá-la.  A sua situação era desesperadora, doze anos estando nesse estado. 

 

Sua imaginação lhe disse que se ela pudesse tocar a orla das vestes de Jesus, se pudesse obter um ponto 

de contato com o Curador, ela ficaria bem. Esta mulher lançou sua fé além dos fatos. Ela imaginou um 

futuro além da circunstâncias! 

 

Quando esta mulher teve um foco em sua mente e seguiu em frente, ela foi curada. Mateus 9:21 pois 

dizia a si mesma: "Se eu tão-somente tocar em seu manto, ficarei curada".  Os fatos ou circunstâncias 

podem querer dizer que você não deve acreditar. Os fatos podem dizer que você não pode construir um 

negócio de sucesso. Os fatos podem dizer que as probabilidades estão contra você. Os fatos podem dizer 

que você não é educado o suficiente, que você não tem nenhuma conexão.  

 

Os fatos podem dizer que não tem o suporte de que precisa.  Mas se você imaginar além dos fatos, 

imaginar a promessa de Deus, terá uma visão para o seu futuro. Essa imagem será sempre maior do que 

todas as outras e mais do que suficiente.  

 

Peça a Deus uma foto de sua promessa Então, veja e acredite. Visite sua terra... Traga fotos de sua terra, 

traga fruto! Imagine além das circunstâncias!  Nada é impossível em Deus. Você tem mais potencial do 

que pensa.  Você pode realizar mais do que você mesmo espera de você.   

 

Se você pode ver, você pode ser!  Peça a Deus para abrir seus olhos para o potencial do lugar onde você 

está agora.  

 

Um dia o Cego Bartimeu disse: EU QUERO TORNAR A VER... Ele estava dizendo, eu quero recuperar 

a visão, o foco... Bartimeu imaginou além dos fatos! Ele estava mendigando, a beira do caminho. 

Marcos 10:47 Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: "Jesus, Filho de Davi, tem 

misericórdia de mim! " Quando ouviu que era Jesus! Como assim? Ele já tinha com certeza ouvindo 

relatos de Jesus, ele chega a chamar Jesus de filho de Davi! Através do ouvir ele foi além dos fatos!  

 

Quem sabe os “fatos” que você se encontra hoje não é animador! Comece já a se imaginar curado, 

restaurado, feliz com Jesus! Tem diamantes escondidos além do que você pode ver com os olhos 

naturais! 

 

 


