”Eis que as primeiras coisas já se
cumpriram, e as novas eu vos
anuncio, e, antes que venham à
luz, vo-las faço ouvir”. [Isaías 42,9]
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INTRODUÇÃO
1.Deus vai Manifestar Seu Poder em Você

“De fazer convergir nele, na dispensação
da plenitude dos tempos, todas as coisas,
tanto as do céu, como as da terra”.
[Efésios 1.10]
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Deus nos concedeu o privilégio de viver o período espiritual mais importante
que o mundo já experimentou. Vivemos em uma época de aceleração.
O Senhor está abreviando o processo da levar o seu povo à plenitude de sua
vontade. A revelação final está sendo transmitida, uma nova unção está
sendo derramada.
Deus está renovando as nossas forças, e o que perdemos no jardim do Éden
está sendo restaurado.
Agora, como parte das manifestações que têm ocorrido no ”ciclo final da
colheita nos últimos dias”, Deus vai levantar você para manifestar seu
poder miraculoso.
O Senhor deseja que você aja com o mesmo poder e a mesma unção que
repousavam sobre o seu Filho, Jesus Cristo!

2. Deus quer usar Você para Operar Milagres
Muitos exemplos na Palavra ilustram o milagre vivo que Deus quer que você
seja durante o ”ciclo final da colheita dos últimos dias”. Estamos vivendo
um tempo em que o Espírito de Deus faz todas as coisas convergirem para
Cristo.
O Eterno é um Deus de planos; propósitos, objetividade. Nenhuma dessas
manifestações dos últimos tempos acontecerá por acaso. Entretanto, não
basta o conhecimento do poder miraculoso de Deus.
Você deve ter a experiência de ver milagres acontecendo, para que eles se
tornem algo normal em sua vida. O desejo de Deus é que a vida de seu povo
transcorra em um ritmo de milagres.
Para ajudá-lo a entender a disponibilidade do poder miraculoso de Deus e
mostrar como é simples "carregar" - literalmente - a sua vida com esse poder,
quero mostrar-lhe uma verdade simples, porém tremenda, usando a
eletricidade.
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Você sabia que é possível transferir eletricidade de um fio para
outro sem que ambos estejam realmente conectados?
Se duas linhas de transmissão de energia estiverem correndo na mesma direção – paralelamente - a energia pode ser transferida. Mas se estiverem
perpendiculares uma a outra, nada acontece.
Se um dos fios, não estiver aterrado, será transferida para o outro fio uma
descarga elétrica poderosa o suficiente para matar uma pessoa, mesmo sem
qualquer conexão.
O fio elétrico sozinho (você) não pode produzir eletricidade estando abaixo
das linhas de transmissão de neergia (Deus), mas quando é esticado
paralelamente às linhas de suprimento (seus propósitos unidos com o de
Deus), que estão em cima, ocorre algo surpreendente.
A energia das linhas de transm
issão é transferida para o fio que stá
e
embaixo, e, por essa razão, surge uma corrente elétrica poderosa. Toda
verdade é análoga.
Nesse exemplo simples as linhas de energia representam o poder de Deus
para operar milagres. O fio elétrico paralelo às linhas de energia representa a
sua vida.
O poder de Deus para operar milagres estará disponível se a sua vontade
estiver alinhada com a vontade de Deus, a sua mente com a mente de Deus e
o seu propósito com o propósito de Deus.
O poder miraculoso de Deus será transferido para a sua vida da mesma
forma em que a eletricidade das linhas de transmissão, em nosso exemplo é
transferida para o fio paralelo.
Nada pode impedir que esse poder revolucione a sua vida, exceto você
mesmo. Submeta continuamente a sua vontade à vontade de Deus.
Se você mantiver a sua vida alinhada com a vontade de Deus, conforme
revelada na Palavra, o poder divino fluirá por seu intermédio em um fluxo
contínuo, a fim de suprir as necessidades, de sua vida e dos que estão ao seu
redor.
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É tempo de acelerar e intensificar os nossos esforços para evangelizar o
mundo. Esse é um dos propósitos de Deus ao determinar o novo ritmo de
operação de milagres entre o seu povo.
Deus está dizendo que é tempo de levar o poder divino às cidades e nações
deste mundo, derrotando as forças do mal e libertando todos os cativos do
poder de Satanás.

A RESTAURAÇÃO
3. Prepare-se para ser Completamente Restaurado
Antes de Jesus voltar, Deus determinou que, no ”ciclo final da colheita dos
últimos dias”, certas manifestações de seu Espírito cumpram o seu
propósito de unir todas as coisas em Cristo, o que marcará o fim dos tempos.
Como vemos em Efésios 1.10, Deus planejou a plenitude dos tempos e a
consumação das eras.
Antes de vir a esta terra, Cristo sabia tudo o que ia acontecer. O Pai planejou
e estabeleceu o propósito de levar tudo a um clímax, que seria consumado
em Jesus Cristo.
Antes de tomar parte em tudo que Deus planejou para nós nesse tempo de
restauração, precisamos entender o que significa restauração e o que Deus
pretende realizar por meio de nós.
O vocábulo grego traduzido por “restauração” é apokatastasis, que significa
“colocar em ordem”, “devolver à posição inicial”, “levar a um estado saudável”,
“tornar como novo”.
Durante esse período de restauração, acontecerá 4 fatos importantes:
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1 – Deus irá elevar-nos a uma posição ainda maior que a de Adão antes da
Queda – ao nível de perfeição e maturidade espiritual de filhos adultos.
2 – Deus nos colocará em condição de VITÓRIA PLENA, como soldados de
Jesus Cristo. Isso nos permitirá resistir a Satanás e obter a vitória que nos
pertence.
3 – Deus irá devolver tudo que Satanás roubou de nós. Como resultado da
nova condição – filhos de Deus adultos e maduros e soldados fortes e
vitoriosos - seremos capazes de invadir o território do Diabo e tomar o que
nos pertence por direito.
4 – Deus nos devolverá o pleno controle de nossa mente – pensamentos,
imaginação, vontade e emoções. Essa é a primeira área que prec isamos
tomar de volta, porque a mente governa todo o nosso ser.
É chegada a hora de o povo de Deus MARCHAR, ESFORÇAR-SE e LUTAR
pela restauração. É hora de colocar em prática tudo que aprendemos.
Você está ouvindo nesse exato momento o clarim do Espírito, que nos
convoca para a luta, e estamos seguindo para o campo de bata
lha,
adentrando o território de Satanás, em nome de Jesus.
É TEMPO DE RESTAURAÇÃO!

4. Exercer sua Vontade é o Segredo para a Restauração

“Porque, assim como o corpo sem o
espírito está morto, assim também a fé
sem obras é morta”. [Tiago 2, 26]
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Deus nos tem ensinado por meio de seu Espírito. Ele está nos treinando para
a guerra. Estamos sendo MOBILIZADOS. É TEMPO DE RESTAURAÇÃO!
O Senhor deseja que, durante esse tempo de restauração, os seus filhos se
tornem guerreiros espirituais fortes e maduros e exercitem o pleno poder da
sua vontade para derrotar Satanás, assumindo o controle, agindo com
autoridade de Cristo sobre o Diabo em todas as nações do mundo, cumprindo
a vontade de Deus na terra enquanto testemunham, ensinam, impõem as
mãos sobre doentes e expulsam demônios.
Muitos cristãos continuam esperando que Deus os livre de seus maus
hábitos, elimine determinadas fortalezas que ocupam a sua mente (temor,
amargura, ira, etc.) e resolva seus problemas físicos, financeiros e familiares.
Eles não percebem como Satanás tem atacado a sua vontade nem são
capazes de usá-la como arma contra esse ataques, por isso desistem.
Entretanto, Deus nos deu a capacidade de colocar em prática o poder de
nossa vontade para agir com autoridade, pela fé, e levar tudo ao Senhor, em
submissão à sua Palavra.
Devemos agir com fé para destruir as fortalezas de Satanás em nossa vida,
em nossa comunidade, em nossa cidade e nas nações do mundo.
A vontade humana é uma força poderosa, que determina o curso de sua vida.
Você é responsável por suas atitudes. Tem o poder sobre a própria vontade.
Tem o livre-arbítrio para escolher o próprio destino, a vida ou a morte, a vitória
ou a derrota.
Você precisa empregar a sua vontade para experimentar restauração em sua
vida, pela fé. Lembre-se de que a fé É UM FATO, MAS TAMBÉM UM ATO.
Não veremos seu efeito se não a colocamos em AÇÃO. Entretanto, antes que
possamos fazer isso, devemos EXERCITAR A NOSSA VONTADE.
No versículo 26, Tiago comparou a fé sem obras (ações) a um corpo sem
vida, cujo espírito está ausente.
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Assim como o corpo físico não pode funcionar sem o espírito – não pode
respirar, pensar nem mover-se - a fé também não pode ser efeti
va sem
alguma espécie de ação.
VOCÊ ESTÁ DISPOSTO A RECEBER RESTAURAÇÃO? A escolha é sua!

5. Deus o irá restaurar para que você seja uma
testemunha ao mundo do poder Dele.

“Porque tu és povo santo ao SENHOR, teu Deus;
o SENHOR, teu Deus, te escolheu, para que lhe
fosses o seu povo próprio, de todos os povos
que há sobre a terra”. [Deuterônomio 7.6]
Em todo o capítulo 7 de Deuteronômio, Moisés instrui os israelitas enquanto
eles se preparam para atravessar o Jordão rumo à Terra Prometida.
A geração anterior havia morrido no deserto por causa da desobediência. No
versículo 6, Moisés confirma a declaração divina de que os israelitas são um
povo escolhido e especial para Deus.
Assim como escolheu os israelitas, separou-os e os abençoou acima de todas
as nações da terra, Deus também nos escolheu.
Somos o Israel espiritual de Deus.
O judeu hoje, conforme indica o texto bíblico, não é o circuncidado na carne,
mas no coração pelo Espírito Santo depois que foi derramado o sangue de
Jesus na Nova Aliança.
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Deus no separou e nos abençoara mais que a todas as nações da terra, a fim
de que sejamos uma testemunha poderosa dele.
A despeito das guerras, da fome, das crises financeiras e da confusão que
proliferam no mundo ou das coi
sas que ainda acontecerão, não temos
absolutamente nada a temer.
A mão de Deus está sobre nós. O mundo verá a sua proteção, o seu poder e
as suas bênçãos sobre a nossa vida. Ainda que tudo ao redor esteja
desmoronando, permaneceremos firmes e irremovíveis em nossa fé porque o
nosso fundamento é inabalável – a Palavra de Deus invulnerável e infalível.

Com a restauração, obteremos uma reputação semelhante a
dos israelitas.
Quando os inimigos souberam que eles estavam chegando, disseram:

“Vejam! Eis o povo que serve a um Deus operador de milagres”.
(Leia 1Sm 4.7,8)
O mundo soube que Deus tinha um povo escolhido.
Durante a restauração, o poder miraculoso de Deus e os dons do Espírito
fluirão pelo seu povo com tamanho poder, e a glória de Deus será tão grande
sobre nós que o mundo será capaz de distinguir claramente os escolhidos –
os filhos separados por Deus. Por quê?

Porque Deus está trazendo restauração aos seus filhos, a VOCÊ!
A fim de que sejam testemunhas diante do mundo. Quando tudo estiver
desmoronando, o mundo buscará o povo escolhido de Deus, porque saberá,
pelo testemunho deles, que Deus é tudo que Ele diz ser.
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PRÓXIMO LANÇAMENTO

“A REVELAÇÃO FINAL DO APOCALIPSE”
João, o autor do livro do Apocalipse, escreveu:

"Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos
seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele,
enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo
João." [Apocalipse 1: 1]
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Deus prometeu:

"Bem aventurados aqueles que lêem e aqueles que ouvem as
palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o
tempo está próximo." [Apocalipse 1:3]
Se Deus promete bem-aventuranças a quem estuda as profecias, é porque
elas são importantes e também porque sua interpretação é POSSÍVEL para
Seus servos.
Seguirei trabalhando incansável com mais informações e revelações da parte
de Deus para a sua vida! Aguarde em breve o livro acima estará a venda!
Até a VOLTA DE NOSSO SENHOR!
Do seu irmão em Cristo.
Fraternalmente,

Luiz Carlos de Souza Fernandes
http://www.desafiandogigantes.com
http://www.fernandes-online.com
http://www.jesus-ofilme.com
http://www.tempofinal.com
21 3186-2772/8228-9000
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