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CARACTERÍSTICAS DE UMA VIDA DE FÉ 
Isaías 38.1-39.8 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves 
 

 
Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série ATRAVÉS 

DA BÍBLIA, quero saudá-lo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e é com grande 
prazer que iniciamos este programa que está tratando sobre o livro de Isaías; e 
hoje nós vamos estudar o Capítulo 38 e o Capítulo 39. CARACTERÍSTICAS DE 
UMA VIDA DE FÉ, anote bem este título, CARACTERÍSTICAS DE UMA VIDA DE 
FÉ, capítulos 38 e 39, do livro de Isaías. 

(...)  

Vamos orar? Pai de Amor, nós somos gratos pela 
oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua Palavra e 
ouvirmos juntos a Tua voz. Precisamos Senhor, e desejamos 
e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito, para 
podermos compreender a Tua Palavra e capacitados por Ele 
mesmo cumprirmos os Teus Mandamentos. Pai querido, 
obrigado porque Tu nos ouves, obrigado porque através de 
Jesus responde as nossas orações, portanto te pedimos que 
o Senhor nos dê a possibilidade de contemplarmos a Tua 
vontade através da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus, 
AMÉM! 
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Querido amigo, temos hoje por propósito estudarmos mais dois 
capítulos do livro de Isaías, nós vamos estudar hoje o capítulo 38, versículo 1 a 
39, versículo 8; e nestes textos nós vamos encontrar mais uma das experiências 
que Deus permitiu que o bom rei Ezequias, de Judá, tivesse.  

Você que tem nos acompanhado no estudo sistemático que temos 
feito da Palavra de Deus, deve se lembrar que esta experiência que vamos 
tratar hoje já foi estudada quando refletimos sobre 2ª Reis, capítulo 20; e 
quando estudamos no 2º livro das Crônicas, o capítulo 32, ao lembrarmos este 
fato, é inegável reconhecermos uma verdade importante, assim como o 
testemunho da conversão de Paulo aparece três vezes narrado no livro de Atos, 
e daquele testemunho nós aprendemos que Deus pode transformar a vida do 
mais terrível opositor do Evangelho, assim também o relato da doença, da 
oração e da cura do rei Ezequias é um acontecimento também registrado por 
três vezes na Bíblia Sagrada.  

Ora, diante deste fato, é possível entendermos que Deus quer que 
observemos os princípios que esta experiência nos traz, pois certamente esta 
experiência contém lições que Ele quer que aprendamos e pratiquemos no nosso 
viver diário e em nossa relação com Ele. Considerando, então, esta experiência 
marcante na vida do rei Ezequias, o título que considero apropriado para este 
capítulo, é CARACTERÍSTICAS DE UMA VIDA DE FÉ, eu repito, 
CARACTERÍSTICAS DE UMA VIDA DE FÉ é o título do programa que envolve os 
capítulos 38 e 39 do livro de Isaías. 

Quando o verso 1 nos diz “naqueles dias Ezequias adoeceu de 
uma enfermidade mortal” é importante que entendamos que “naqueles dias” 
é uma expressão muito incerta, pode significar os dias do governo de Ezequias, 
ou pode simplesmente significar nos dias do profeta Isaías, porém é certo 
admitirmos que os capítulos 38 e 39, aconteceram antes do capítulo 36 e 37, 
que estudamos no programa passado.  

Cronologicamente podemos colocar a doença de Ezequias, a sua 
oração e a resposta de Deus, antes da invasão Assíria que vimos no programa 
passado; conforme os cálculos de Crebit é certo que Ezequias caiu doente, 
cinco, senão, catorze anos da invasão que Senaqueribe efetuou contra a 
Fenícia, contra o Egito e contra Judá, provavelmente em 700 antes de Cristo. 

Esclarecendo, então, este ponto importante, temos que estar 
abertos para o que Deus quer nos mostrar, pois, nesta experiência que a fé de 
Ezequias foi colocada a prova, diante de uma notícia terrível, da sua morte 
iminente, podemos ver algumas características de uma vida confiante no 
Senhor. Então, o princípio que podemos receber deste texto, resumindo e 
aplicando para as nossas vidas, pode ser visto nesta sentença (anote se você 
puder esta frase, do princípio dos capítulos 38 e 39): SOMENTE QUANDO 
VIVEMOS PELA FÉ, AGRADAMOS A DEUS E RECEBEMOS A RESPOSTA AS NOSSAS 
ORAÇÕES. Eu repito esta frase, que é o princípio que vamos estudar neste 
programa:  SOMENTE QUANDO VIVEMOS PELA FÉ, AGRADAMOS A DEUS E 
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RECEBEMOS A RESPOSTA AS NOSSAS ORAÇÕES. E nestes versos encontramos 
cinco características de uma vida de fé. 

Em primeiro lugar, uma vida de fé deve se caracterizar por 
colocar diante de Deus o seu clamor, Capítulo 38, de 1 ao 41. Ezequias foi um 
rei notável, podemos dizer que em importância somente Davi o superou. Nem 
mesmo Salomão marcou a vida de Deus como Ezequias; ele fez o que era reto 
e agradável aos olhos de Deus, e andou de acordo com o seu pai, Davi. Este é o 
testemunho que a própria bíblia dá dele. Neste capítulo vamos o encontrar 
doente, enfermo, enfrentando uma sentença de morte; é, deve ter sido muito 
difícil para o profeta Isaías transmitir esse recado para o rei Ezequias; era uma 
sentença de morte, na verdade. 

Uma sentença de morte, como essa, pode chegar a qualquer um 
de nós, a qualquer instante; está determinado ao homem morrer uma vez, é 
uma determinação divina; nós não sabemos qual é o dia nem qual é a hora; se 
muitos soubessem o dia quando a morte viria intimá-lo, se prepararia para o 
encontro final, porém, na verdade, ninguém sabe. Muita gente diz que não 
devemos nos preocupar com a morte, é verdade! É verdade! Porém não 
podemos, nem devemos esquecer que depois da morte já não nos resta nada a 
fazer. Ela virá mais cedo ou mais tarde, mas ela virá. 

Não devemos nos preocupar com a morte, mas devemos estar 
preparados para enfrentá-la. Certamente muitas coisas que nos apaixonam 
agora e que nos cativam tanto, perdem completamente o sentido quando 
percebemos ou quando recebemos uma notícia que, provavelmente, nos dá 
alguns meses de vida. Você está preparado para ouvir uma notícia, como essa, 
que foi dada ao rei Ezequias?  

Querido amigo, certamente Ezequias não queria morrer, a sua 
enfermidade era mortal, foi essa a notícia que ele recebeu de Deus através do 
profeta Isaías, mas Ezequias não queria morrer. Ezequias não se agradou desta 
notícia e virou o rosto para a parece e orou ao Senhor. E que poder tem a 
oração. Oração é vida, oração é ressurreição, é o prolongamento da vida, é 
longevidade. 

O rei orou e chorou. Ezequias foi muito humano. O melhor coração 
pode ainda não encarar a morte com satisfação, pois ainda deseja fazer algo 
mais no cumprimento de sua missão neste mundo; a missão de Ezequias, pelo 
que ele entendia, não havia terminado. Então precisamos estar certos de que 
estejamos prontos, ou não, esta notícia pode chegar a qualquer hora, querido 
amigo. Devemos ter a nossa casa, a nossa vida em ordem, pois a morte é certa 
para todos. Ezequias, então, ao ouvir esta trágica notícia, agiu como devemos 

 
1 “Naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amoz, foi visitá-lo e 

lhe disse: "Assim diz o Senhor: Ponha a casa em ordem, porque você vai morrer; você não se recuperará". 
Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: "Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido 
com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas". E Ezequias chorou amargamente. 
Então a palavra do Senhor veio a Isaías: "Vá dizer a Ezequias: ‘Assim diz o Senhor, o Deus de seu 
antepassado Davi: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas; acrescentarei quinze anos à sua vida”. Isaías 38:1-
5 
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reagir, ele orou, chorou diante de Deus, e Deus ouviu, essa é sempre uma boa 
notícia para o verdadeiro cristão. 

Deus ouve a nossa oração. Ezequias orou ao Senhor, pediu que 
Deus se lembrasse da sua vida de compromisso com Ele mesmo. Certamente 
pediu para que a sua vida fosse poupada e chorou muitíssimo. Mas, vamos 
entender uma coisa, as lágrimas não são essenciais a oração, as vezes é o 
coração que chora diante de Deus num momento de oração, embora as lágrimas 
não estejam sendo derramadas, não estejam marcando o nosso rosto. O que 
realmente é essencial a oração é a sua autenticidade, é o sentimento, a fé e a 
confiança no amor e no poder de Deus.  

Assim como Deus usou Isaias para trazer esta triste notícia, quando 
Deus respondeu usou o profeta para trazer a Ezequias uma notícia que 
certamente alegria o coração do rei; a sua oração fora ouvida e Deus lhe 
atenderia, Deus lhe daria mais 15 anos de vida e, ainda mais, lhe daria 
livramento de Senaqueribe e Jerusalém não seria invadida. 

Querido amigo, quando colocamos, com sinceridade, a nossa vida 
diante do Senhor, submetendo-nos a Ele, entendendo que a Sua vontade é o 
melhor para nós; é completamente certo expressarmos a nossa vontade, o nosso 
desejo ao Senhor, porém deixá-lo livre para que Ele dê a resposta que é melhor 
para os seus planos realizados em e através das nossas vidas.  

Assim, em segundo lugar, uma vida de fé deve se caracterizar por 
celebrar a Deus por sua resposta. Capítulo 38, de 5 a 202. Deus tinha usado 
Isaías para dar o recado da morte a Ezequias. Mas, quando Isaías estava saindo 
da cidade, Deus o chamou para que ele voltasse a casa do rei com uma 
mensagem de vida e de esperança; a oração foi relâmpago e a resposta foi 
imediata; e Deus disse que não ouvira só a oração do rei, mas tinha visto as suas 
lágrimas, também. Logo que ouviu as palavras de Isaías, Ezequias reagiu como 
a maioria de nós reagiríamos se recebêssemos uma notícia como essa. Ezequias 
era um servo confiante em Deus e ao ser atendido em sua oração, ele louvou e 

 
2 “Vá dizer a Ezequias: ‘Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: Ouvi sua oração e vi suas 

lágrimas; acrescentarei quinze anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. 
Eu defenderei esta cidade. " ‘Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu: Farei a sombra do sol 
retroceder os dez degraus que ela já cobriu na escadaria de Acaz’ ". E a luz do sol retrocedeu os dez 
degraus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o 
seguinte: Eu disse: "No vigor da minha vida tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do 
restante dos meus anos? " Eu disse: "Não tornarei a ver o Senhor, o Senhor, na terra dos viventes; não 
olharei mais para a humanidade nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa 
foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como 
faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido; dia e noite foste acabando comigo. Esperei 
pacientemente até o alvorecer, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos; dia e noite foste 
acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo; gemi como uma pomba chorosa. Olhando 
para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio! " Mas, que 
posso dizer? Ele falou comigo, e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida, por causa 
dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu 
espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em 
teu amor me guardaste da cova da destruição; lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a 
sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não 
podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje estou fazendo; os 
pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda 
todos os dias de nossa vida no templo do Senhor.” Isaías 38:5-20 
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adoração a Deus de todo o coração. Deus acrescentaria 15 anos na vida do rei 
de Judá, e prometeu livrá-lo das atrocidades da Assíria, é, Deus tomou 
resoluções importantes por amor ao seu próprio nome, ao Santo nome de Deus 
e também por amor a Davi, seu servo. 

Deus havia prometido a Davi a permanência do seu reino, do reino 
de Judá, e por isso Deus preservaria Judá e especificamente Jerusalém de 
inimigos tão poderosos como a Assíria. As promessas de Deus feitas a Davi se 
cumpririam por meio do reino de Judá, por meio do qual Jesus veio a este 
mundo; conforme os versos 8 e 9, e de acordo com o que lemos também no 
relato paralelo de 2ª Reis, capítulo 20, Ezequias demonstrou um aspecto 
daquele que confia no Senhor; ele ousou pedir provas no cumprimento da 
promessa de Deus; Ezequias perguntou a Isaías qual seria o sinal de que o Senhor 
o curaria e de que em três dias ele já poderia estar no templo. 

Certamente orientado pelo Senhor, Isaías ofereceu ao rei duas 
opções, a sombra se adiantaria 10 graus ou a sombra recuaria 10 graus no 
relógio que o seu filho Acaz fizera. Ezequias foi ousado e pediu o sinal mais 
difícil, que a sombra retrocedesse 10 graus no relógio de Azaz. Deus fez 
retroceder no tempo 10 graus a sombra lançada por aquele relógio de Acaz. Nós 
encontramos no livro de Josué Deus recuando novamente o tempo quando Josué 
pediu para que o Sol parasse, você deve se lembrar disso em Josué, capítulo 
10.  

Querido amigo, Deus é o Senhor da terra e do tempo, e tem todo 
o poder; a terra foi feita por ele, e também o tempo foi feito por ele; adiantar 
o tempo ou recuar o tempo era uma coisa mínima para Deus, o desafio é 
crermos no poder maravilhoso de Deus. Ezequias, então, expressou um 
maravilhoso cântico de louvor, foi um cântico de ação de graças e a sua 
estrutura era a mais clássica possível. Nós devemos lembrar, também, que nos 
tempos de Ezequias, os que os serviam na corte eram pessoas letradas, cultas, 
que tinham catalogado e publicado vários dos provérbios que estão no livro de 
Provérbios de Salomão, conforme Provérbios 25, de 1 em diante. E esse cântico 
refletiu o nível cultural, mas sobretudo refletiu a gratidão do rei pela bondade 
do Senhor. 

No cântico de Isaías nós vemos cinco partes bem claras, 
primeiramente a narrativa da desgraça a que ele foi acometido, é, ele teve que 
confessar porque que ele estava orando ao Senhor; em segundo lugar, nós 
vemos a recordação da sua súplica ao Senhor, porque ele tinha orado, pedindo 
a Deus a cura, o prolongamento da vida; a terceira parte deste cântico, então 
é a celebração pela libertação; a quarta parte é uma ação de graças proferida 
por ele, Ezequias, beneficiado; e, em quinto lugar, foi o convite a comunidade, 
para celebrarem com ele as bênçãos do Senhor. Essa parte final, deste cântico 
de louvor, era realmente um convite para todos louvarem a Deus, porque o 
Senhor tem sido bondoso. Por isso vale a pergunta: VOCÊ TEM LOUVADO A 
DEUS POR TUDO O QUE ELE TEM FEITO POR VOCÊ, querido amigo? Lembre-se 
do Salmo 103, versículo 2: “Não te esqueças de nenhum só dos seus 
benefícios”. 
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Em terceiro lugar, a vida de fé deve se caracterizar por saber que 
Deus age por meios naturais; é, esta é uma verdade que nós temos que 
aprender. Capítulo 38, 21 e 223. Conforme esses versos e observando o relato 
de 2ª Reis 20, nos é relatada a maneira pela qual Deus curaria Isaías da sua 
úlcera, seria através de um remédio, através de uma pasta, de um emplasto de 
figos. Certamente todos já ouvimos falar de curas de pessoas que estavam 
muito enfermas. Nós não cremos nos milagreiros, mas cremos em Deus e na 
eficácia da oração da fé.  

Deus tem levantado do leito de morte muito dos seus servos, assim 
como levantou Ezequias, não temos a menor dúvida que a oração de Ezequias 
honrou a Deus, pois este milagre ficou registrado nas páginas da bíblia para o 
nosso conforto e para a edificação da nossa fé em três ocasiões, como já 
observamos. Nós não podemos limitar o poder de Deus em nossas vidas e em 
nossos dias, Deus ainda é o mesmo e age.  

Tem havido muitas curas feitas pelas mãos dos homens, mas tem 
havido muitas curas feitas não por homens, mas por Deus. Agora, Deus usa dos 
mais diversos métodos, então, o que Deus quer nos ensinar com esta situação? 
Uma lição muito importante: é que não devemos ser fanáticos, a ponto de 
desprezarmos os remédios e a medicina. O que Deus quer nos ensinar aqui, é 
que não devemos desprezar a medicina, o verdadeiro crente não desobedece a 
Deus em nenhum aspecto da sua vida. O que Deus manda fazer ele faz. Não 
existe, na bíblia, nenhuma recomendação para dispensar os remédios e os 
médicos. Não! Não podemos ter a menor dúvida de que Deus pode fazer tudo 
sem a ajuda do homem, se Ele assim quiser.  

Porém, se é Deus quem nos ensina a prática de usar remédio e 
recomendou Ezequias tão claramente, neste mesmo momento em que Ele 
prometeu ao rei aumentar-lhe mais quinze anos de existência, por que não 
aprendemos esta lição e colocamos ela em prática? Deus pode usar os elementos 
naturais, e pode usar a medicina e os médicos para nos curar. Mas é Deus quem 
cura. Portanto uma vida de fé deve ter consciência de que Deus é que está no 
controle de todas as coisas.  

Em quarto lugar, uma vida de fé pode se caracterizar por 
comportar-se vacilantemente diante das provas. Capítulo 39, 1 ao 44. Na 
verdade, uma vida de fé não é uma vida de alguém que é um super-herói, de 
um super crente. É um homem normal, como eu e você, que de vez em guando 
pode falhar. E, querido amigo, certamente contente por ter sido alvo de uma 

 
3 “Isaías dissera: "Apliquem um emplastro de figos no furúnculo, e ele se recuperará". Ezequias tinha 

perguntado: "Qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? " Isaías 38:21,22 
4 “Naquela época, Merodaque-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um 

presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados 
e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu 
arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu 
reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: "O que 
aqueles homens disseram, e de onde vieram? " "De uma terra distante", Ezequias respondeu. "Eles vieram 
da Babilônia para visitar-me." O profeta perguntou: "O que eles viram em seu palácio? " Ezequias 
respondeu: "Viram tudo que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha 
mostrado". Isaías 39:1-4 
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lembrança tão amigável de Merodaque Baladã, o futuro rei da Babilônia; aqui o 
rei Ezequias abriu todas as portas da sua casa para receber os mensageiros da 
Babilônia que lhe traziam um presente de satisfação pela sua cura, pela sua 
melhora. E ele mostrou, então, todos os seus tesouros, sua prata, seu ouro, as 
especiarias, os óleos finos, a até mesmo o seu arsenal de tudo o quanto se 
achava nos seus tesouros, ele mostrou para aqueles enviados da Babilônia.  

E se confirma, aqui, que não ficou nada em sua casa que ele não 
tivesse mostrado. Ora, querido amigo, certamente esse foi um erro grave, foi 
um grave pecado cometido por Ezequias; imprudentemente ele abriu as portas 
da sua casa, de par-em-par, para os pagãos da Babilônia, para conhecerem toda 
a sua riqueza e aí deu chance para eles cobiçarem todo o seu ouro e conhecerem 
a fraqueza do seu arsenal. É verdade que esses mensageiros do rei vieram visitar 
Ezequias, em nome da Babilônia, para se congratularem com a sua restauração 
miraculosa, porém Ezequias se excedeu. Foi uma confiança demasiadamente 
grande que ele depositou nestes homens da Babilônia; na verdade esse 
procedimento só ocorria quando se pretendia também fazer uma aliança com 
as outras nações. 

Então o que vemos aqui é que Ezequias, embora tivesse sido 
curado pelo Senhor, estava já pensando em se aliar a Babilônia para não ser 
atacado pela Assíria. Ezequias preferiu confiar nos homens e não em Deus e ele 
perdeu muito com isso. Mesmo um homem confiante em Deus pode cometer 
deslizes. Pode cometer pecados que desagradam o coração de Deus.  

Querido amigo, eu e você podemos proceder assim também e, por 
isso, devemos estar sempre atentos para não cairmos e desconfiarmos de nosso 
Deus.  

E, finalmente, em quinto e último lugar, uma vida de fé pode se 
caracterizar por compreender mal as ações de Deus. Capítulo 39, versículos de 
5 ao 85, terminando, então, o nosso programa. Imediatamente, depois deste 
acontecimento, que Ezequias abriu o palácio para os Babilônicos, Isaías foi para 
Ezequias para dizer-lhe o quanto ele tinha errado com aquele gesto 
imprudente; Deus mandou Isaías abrir os olhos de Ezequias mostrando-lhe que 
os companheiros de hoje seriam os conquistadores de amanhã. 

Ezequias, de fato, pecou quando mostrou aos Babilônios os seus 
tesouros e os seus arsenais. Certamente havia uma dose de orgulho da parte de 
Ezequias, ele não deveria ter prazer nestas coisas, pois o prazer do crente deve 
estar apenas no Senhor na sua comunhão com Deus.  

E os Babilônios viram, então, toda a prata, ouro e logo mais eles 
se tornariam inimigos de Judá, e estes tesouros passariam para as suas mãos. O 

 
5 “Então Isaías disse a Ezequias: "Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos: Um dia, tudo o que há em seu 

palácio bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje será levado para a Babilônia. 
Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados, e se tornarão eunucos 
no palácio do rei da Babilônia." "É boa a palavra do Senhor que você falou", Ezequias respondeu. Pois 
pensou: "Haverá paz e segurança enquanto eu viver". Isaías 39:5-8 
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que Deus quer que aprendamos é agir sempre baseados no discernimento 
espiritual que Ele mesmo nos concede. Não podemos pecar pela inocência e 
pela imprudência, e foi a falta de discernimento que fez com que Ezequias não 
entendesse a Palavra de Deus através do profeta Isaías. 

Palavras que sentenciavam Judá a ser desterrada pela Babilônia 
assim como Israel o fora pela Assíria. Ezequias mais uma vez falhou, não 
discerniu as palavras de Deus através de Isaías; entendeu que a palavra do 
profeta era boa, ele pensou na paz somente nos seus dias, mas ele não se 
preocupou com aquilo que viria a acontecer com os seus descendentes. 
Devemos nos preocupar também, querido amigo, com o que deixamos para as 
gerações vindouras.  

Ao concluirmos este estudo, certamente a lição que aprendemos 
da vida de Ezequias é a HUMILHAÇÃO DIANTE DE DEUS DEVE SER PRIORIDADE 
EM NOSSAS VIDAS. Quando reconhecemos a boa mão de Deus sobre as nossas 
vidas, quando nos humilhamos diante do Senhor e confiamos totalmente nele, 
Ele nos atende e nos abençoa.  

Eu oro para que você deposite a sua confiança somente no Senhor. 
Que Deus o abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. 

Fonte: RÁDIO TRANSMUNDIAL 

Link do Áudio: https://www.transmundial.com.br/podcasts/caracteristicos-
de-uma-vida-de-fe/ 


