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Capítulo 1

Esta é a nossa vez!

Sempre que leio o jornal, ouço as notícias no rádio ou 
as vejo na TV, ou até mesmo quando acesso a internet, 
lembro-me das palavras do apóstolo Paulo sobre o que 
ocorreria nos últimos dias antes da vinda de Jesus. Os 
versículos a seguir descrevem, exatamente, as condições 
em que vivemos neste tempo.

2 TIMÓTEO 3.1-5 (ARA)
1 Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão 
tempos difíceis,
2 pois os homens serão egoístas, avarentos, jactan-
ciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes 
aos pais, ingratos, irreverentes,
3 desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem 
domínio de si, cruéis, inimigos do bem,
4 traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos 
prazeres que amigos de Deus,
5 tendo forma de piedade, negando-lhe, entretan-
to, o poder. Foge também destes.

Ao longo dos séculos, os cristãos passaram por 
dificuldades e desafios que apenas sua fé e confiança 
no Senhor foram capazes de fazê-los superar. Contudo, 
nestes últimos dias, mais do que nunca, devemos nos 
voltar para o Altíssimo em busca de auxílio e força. Por 
quê? Em tempos como este, somente pelo poder de Deus 
estaremos a salvo até o fim. 
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RECEBA PODER!

Podemos perder o poder de  
Deus em uma geração 

Desde meu nascimento estive envolto pelo poder 
de Deus e cresci vendo Sua manifestação. Sempre que 
ia à igreja durante a minha infância e a adolescência, 
esperava o poderoso mover do Espírito Santo durante os 
cultos. Nos dias atuais, no entanto, enquanto viajo por 
todo o país, tenho constantemente me perguntado: onde 
está aquele poder?

Meu pai, Kenneth E. Hagin, deixou sua visão indelevel-
mente impressa na mente e no coração de sua família, da-
queles que serviram com ele no ministério e de ministros 
e cristãos que o conheceram. Ele pregava que é preciso 
manter a fé vibrante em Deus e em Sua Palavra, a fim de 
ver a Sua vontade realizada neste mundo, o que somente 
ocorrerá por meio do poder do Seu Espírito. Em outras 
palavras, é mediante a nossa fé no Senhor e na Sua Pa-
lavra que o Seu poder sobrenatural é liberado em nossa 
vida e na de outras pessoas nos momentos em que preci-
samos ser salvos, curados ou libertos do jugo demoníaco. 

Meu pai também afirmou que é possível perder o 
poder de Deus em uma geração.

Os jovens de hoje, de um modo geral, não foram 
criados na igreja. É possível que seus pais tenham 
crescido no meio cristão, porém, após completarem os 
Ensinos Médio ou Superior, acharam não mais valer a 
pena frequentar uma igreja ou pensaram que isso não 
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fosse importante para eles. Assim, essa geração se casou 
e nunca levou seus filhos à igreja, sendo essa a razão de 
muitas crianças norte-americanas nem mesmo saberem 
quem é Jesus. Elas podem até conhecer os símbolos 
natalinos, mas não sabem os reais significados do Natal, 
por exemplo.

Somente a manifestação do poder de Deus é capaz 
de mudar esse panorama. Se desejamos conquistar a 
geração jovem para Jesus Cristo e transformar nossa 
cultura, é preciso haver mudanças. Contudo, isso apenas 
acontecerá se os cristãos de toda parte perseverarem em 
fé e demonstrarem o poder do Santo Espírito!

Temos de reacender o fogo do Espírito Santo na 
Igreja; caso contrário, perderemos esta geração! 

Eu me alegro ao ver a nova geração que o Senhor tem 
levantado. Isso me dá esperança e alimenta a chama do 
poder de Deus que há dentro de mim. Um grupo ousado 
de adolescentes e jovens se ergueu e vive sob o poder de 
Deus. Ao conversar com eles, percebo que sentem esse 
mesmo entusiasmo.

Esses jovens estavam em busca da real e absoluta 
verdade, desejavam algo extraordinário do Senhor 
ao qual pudessem se ater, e de que a Igreja não dava 
conta. Então, certa vez, conheceram alguém que não 
apenas conhecia o poder do Altíssimo, mas também o 
demonstrava. Desse dia em diante, eles se apaixonaram 
pelos assuntos divinos, e foram dados um novo propósito 
e significado à vida deles. Deus está à procura de pessoas 
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assim, capazes de demonstrar o Seu poder de operar 
milagres a uma geração doente e morta. 

Antes de ascender aos Céus, Jesus disse aos Seus 
discípulos: Quem crer e for batizado será salvo; [esses] im-
porão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados (Mc 
16.16a,18c). Esses versículos contidos no evangelho de 
Marcos são comumente citados como a Grande Comis-
são, e tal mandamento foi dado a todos os que creem. 
Jamais foi a pretensão de Jesus que a obra ministerial 
fosse manifesta apenas por aqueles chamados para fa-
zer parte do ministério quíntuplo, citados em Efésios 
4.11: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profe-
tas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. 
Isso significa que, se você crê e foi batizado, há uma boa 
chance de que o Espírito Santo bata no seu ombro e o 
chame a orar pela cura de alguém. 

Analise as seguintes palavras de Jesus: “Os enfermos 
ficarão curados”. Note que Ele não disse: “Talvez sejam 
curados” ou “Talvez eles não sarem, mas, ainda assim, 
imponham suas mãos sobre eles”. Não! Cristo declarou: 
“Eles ficarão curados”.

Precisamos nos lembrar de que os enfermos alcançam 
a cura por meio das pisaduras sofridas por Jesus. Não 
somos nós quem os curamos; contudo, somos vasos, ou 
instrumentos, usados para o fluir da cura do Senhor. 
Quando cremos e agimos de acordo com a Sua Palavra, 
liberamos o poder de restauração do Santo Espírito!
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