
Números 22:12; 23:8, 19 e 20.



Você conhece alguém que foi marcado 
por palavras negativas? Você já sofreu 
por isso também? Deus não age assim, 
ele tem o prazer em nos abençoar. 
Você sabia que Deus tem o prazer em 
nos abençoar? 





Somos filhos de Deus
“Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 

Deus, a saber, aos que creem no seu nome” (Jo 1:12).

“Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais 
vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedem?” (Mt 7:11). 

Somos a Igreja de Deus

“Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela” 
 (Mt 16:18). 



Somos o povo de Deus
“E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia 

sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus” (Gl 6:16). 

“Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade 
exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das 
trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas 

agora sois povo de Deus; que não tínheis alcançado misericórdia, mas agora 
alcançastes misericórdia” (I Pe 2:9-10). 



Por causa de Cristo 
“Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com 

todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo” (Ef 1:3). 

“Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes 
resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo 

precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de 
Cristo” (I Pe 1:18-19). 

Fomos comprados por um alto preço

“Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em 
vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes 

comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo” (I Co 6:19-20).



Temos direito a todas as promessas da Bíblia
“Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o Amém, 

para glória de Deus por nós” (II Co 1:20).

“E disse-me o Senhor: Viste bem; porque eu velo sobre a minha palavra para 
cumpri-la” (Jr 1:12).

Por causa da Palavra de Deus

“Sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso” (Rm 3:4).



Porque somos abençoados, guardemos estas verdades:

1- Nenhuma maldição existe sobre a nossa vida 
“Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a 
aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os 

seus mandamentos” (Dt 7:9). 
Êxodo 20:4-6 – Deus visita a maldade dos pais nos filhos para duas classes: 

para quem é idólatra, e para quem aborrece a Deus. “E faço misericórdia a mil 
gerações dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos” (vs 6).

“Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já 
passaram; eis que TUDO se fez novo” (II Co 5:17).



2- Nenhum inimigo (demônios ou pessoas) prevalecerá contra a nossa vida 

“O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se 
levantarem contra ti; por um caminho, sairão contra ti, mas, por sete 

caminhos, fugirão da tua presença” (Dt 20:7). 

“O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei medo? O Senhor 
é a fortaleza da minha vida; a quem temerei? Quando malfeitores me 

sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam 
e caem” (Sl 27:1-2).



3- As lutas e os problemas que enfrentamos cumprem um propósito de Deus 

“Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus” 
 (Rm 8:28).

Por que Deus permite as tribulações?

- Aperfeiçoamento

“Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse a tua lei” (Sl 119:71). 



- Corrigir áreas vulneráveis da nossa vida
“Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. 

É para disciplina que perseverais (Deus vos trata como filhos); pois que filho 
há que o pai não corrige? Mas, se estais sem correção, de que todos se têm 
tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos... Deus, porém, nos 

disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua 
santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo 
de alegria, mas de tristeza; ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos 

que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça” (Hb 12:6-11).



- Mas tem um limite, um final, e vai passar!

“Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não 
desanimados. Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não 

destruídos” (II Co 4:8-9).
“As minhas perseguições e os meus sofrimentos que me aconteceram em 

Antioquia, Icônio e Listra, - que variadas perseguições tenho suportado! De 
todas, entretanto, me livrou o Senhor” (II Tm 3:11).

“Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra” (Sl 34:19).



Conclusão

“Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este 
povo, porquanto é bendito” (Nm 22:12).

Você não se sente abençoado? Você tem dúvidas sobre isso? Por causa dos 
seus erros e falhas você acredita que Deus não vai mais te abençoar? Saiba 
que todos aqueles que buscarem a Deus com um coração sincero serão por 

Ele abençoados conforme a sua própria promessa!
Qual é a tua maior urgência? Onde você está precisando de um toque 

poderoso de Deus? Qual é a sua maior necessidade?


