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Prefácio

O tempo voa. Todos nós já ouvimos essa expressão 
muitas vezes e compreendemos sua referência à 
efemeridade do tempo. Contudo, essa reflexão não é 
somente do homem, a Bíblia também afirma que a vida 
não passa de um vapor (ver Tiago 4.14). Porque o tempo 
passa tão rapidamente e estamos vivendo nos últimos 
dias antes da vinda de Jesus, é essencial que aproveitemos  
cada momento.

Precisamos viver cada dia intensamente, de todo o 
coração, e com uma atitude de nunca desistir. Meu 
lema tem sido: “Eu não posso ser derrotado e não vou 
desistir”. Esse é um bom ideal para nortear tanto a vida 
natural quanto a espiritual de qualquer pessoa.

Nós nos tornamos mais do que vencedores 
por intermédio de Jesus Cristo, e podemos viver 
vitoriosamente realizando tudo aquilo que Deus tem 
para nós. Em vez de nos preocuparmos com o que o 
amanhã nos reserva, precisamos tomar as rédeas do 
nosso futuro!

Eu oro para que, ao ler este livro, você aprenda a fazer 
exatamente isso!
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Capítulo 1

TOMANDO AS RÉDEAS DO FUTURO

Este momento, assim como todos os outros, é muito bom,
se nós tão somente soubermos o que fazer com ele.

Ralph Waldo Emerson

Certa vez, li em uma tirinha do Peanuts1 uma conversa 
entre Linus e Charlie Brown sobre os sonhos e o 
futuro. Linus falou primeiro: “Quando crescer, serei um 
verdadeiro fanático”.

Charlie Brown então perguntou: “E sobre o que você 
será fanático, Linus?”.

Com uma expressão incerta no rosto, Linus lhe 
respondeu: “Ah, não sei. Na verdade, não importa. Eu 
serei um fanático irresoluto”.

Embora a tirinha tenha sido engraçada, essa história 
de ser irresoluto não existe. Se, de fato, desejamos ser 
cristãos bem-sucedidos, não podemos ser inseguros. Em 
outras palavras, para tomar as rédeas do nosso futuro e 
viver vitoriosamente, não podemos ser indecisos quanto 
ao que cremos ou à maneira como vivemos. 
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  Eu não posso ser derrotado

Um homem que não titubeava era Josué, um grande 
líder de Israel que guiou um povo familiarizado com o 
preço da indecisão. A geração anterior de israelitas, após 
ter o seu desejo de ser liberta da escravidão realizado, 
começou a reclamar de seu atual líder, Moisés, e a 
dizer que queria voltar para o Egito. Por causa dessa 
insegurança, aquelas pessoas vagaram pelo deserto por 
40 anos e jamais entraram na Terra Prometida.

Contudo, no livro de Josué, lemos sobre uma nova 
geração de israelitas que estava comprometida a ter o 
futuro dela nas mãos.

JOSUÉ 1.1-11 (NVI)
1 Depois da morte de Moisés, servo do 

SENHOR, disse o SENHOR a Josué, filho 
de Num, auxiliar de Moisés: 

2 “Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, 
você e todo este povo preparem-se para 
atravessar o rio Jordão e entrar na terra que 
eu estou para dar aos israelitas. 

3 Como prometi a Moisés, todo lugar onde 
puserem os pés eu darei a vocês. 

4 Seu território se estenderá do deserto ao 
Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a 
terra dos hititas, até o mar Grande, no oeste. 

5 Ninguém conseguirá resistir a você todos 
os dias da sua vida. Assim como estive com 
Moisés, estarei com você; nunca o deixarei, 
nunca o abandonarei. 
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6 “Seja forte e corajoso, porque você conduzirá 
este povo para herdar a terra que prometi sob 
juramento aos seus antepassados. 

7 Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o 
cuidado de obedecer a toda a lei que o meu 
servo Moisés lhe ordenou; não se desvie dela, 
nem para a direita nem para a esquerda, para 
que você seja bem-sucedido por onde quer 
que andar. 

8 Não deixe de falar as palavras deste Livro 
da Lei e de meditar nelas de dia e de noite, 
para que você cumpra fielmente tudo o que 
nele está escrito. Só então os seus caminhos 
prosperarão e você será bem-sucedido. 

9 Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e 
corajoso! Não se apavore, nem desanime, 
pois o SENHOR, o seu Deus, estará com 
você por onde você andar”. 

10 Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: 
11 “Percorram o acampamento e ordenem ao 

povo que prepare as provisões. Daqui a três 
dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, 
para entrar e tomar posse da terra que o 
SENHOR, o seu Deus, lhes dá”.

Com a Terra Prometida à frente, não era hora de o 
povo hesitar. Assim como eles, também não podemos 
ser indecisos, pois estamos prestes a presenciar a vinda 
do Senhor! 

Tomando as rédeas do futuro
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  Eu não posso ser derrotado

Perceba que os israelitas haviam estado naquele mesmo 
lugar, ou perto dali, durante 40 anos. Era uma cena 
dramática! A razão disso está no capítulo 13 de Números, 
quando Moisés enviou 12 homens para espiar Canaã, a 
Terra Prometida. Dez dos espias voltaram com medo, 
dizendo: “Não podemos possuir a terra” (ver v. 31). Eles 
foram irresolutos. Apenas Calebe e Josué voltaram com 
fé, declarando: Subamos animosamente e possuamo-la em herança; 
porque, certamente, prevaleceremos contra ela (Nm 13.30b).

O preço da insegurança 
Infelizmente, muitas pessoas são iguais ao personagem 

Linus das tirinhas do Peanuts. Elas iniciam um projeto 
do qual não estão seguras e seguem em frente se tudo 
der certo, mas desistem se algo der errado.  

Não seremos bem-sucedidos na vida cristã com esse 
tipo de atitude irresoluta. Se, de fato, quisermos ter sucesso 
no que fazemos, precisamos assumir o compromisso de 
não apenas começar um projeto, mas também de terminá-
-lo, certificando-nos de alcançar nosso objetivo.

Em qualquer projeto, haverá oposição. Logo, se você 
não assumir um compromisso com a sua missão, desistirá 
facilmente quando seus opositores o enfrentarem. O 
sucesso requer um comprometimento integral.  

Ao estudar o livro de Josué, você descobrirá que todos 
os incidentes envolveram o seguinte princípio: o compro-
metimento e a obediência dos israelitas ao que Deus havia 
falado lhes deu a vitória; a desobediência, a derrota.
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No capítulo 7 de Josué, a insubordinação deliberada 
de Israel foi sucedida por uma derrota contra o povo 
de Ai. Por outro lado, o comprometimento integral com 
a obediência a Deus resultou aos israelitas uma vitória 
absoluta na segunda batalha (ver Josué 8.1-28).

Nosso compromisso deve nos tornar inteiramente de-
votados a Deus. Muitas pessoas desejam se comprome-
ter com o Senhor com a condição de reservarem uma 
parte de si mesmas para fazer o que quiserem. Essa não 
é a maneira de Deus! O Altíssimo nos quer por inteiro, 
completamente rendidos a Ele e à Sua Palavra. 

Referindo-se a qualquer passagem bíblica, alguém 
poderá dizer: “Talvez não seja bem isso o que Deus 
queria dizer”. Então, por que Ele disse? Devemos 
acreditar naquilo que está escrito na Palavra. Precisamos 
nos render ao Pai para tomar as rédeas do futuro. Nossa 
completa rendição ao Senhor libera o fluir do Seu poder 
em nossa vida, por meio do qual vencemos tudo o que 
enfrentamos. O poder divino está disponível e é nosso. 
Não podemos ser irresolutos quanto a isso, mas, sim, 
tomar uma atitude e fazer algo a respeito do que Deus 
está nos dizendo.

Uma segunda chance
Retomando o capítulo 13 de Números, lemos que 

Israel estava prestes a tomar posse da terra que o Senhor 
lhe havia prometido. Porém, isso não foi possível por 
causa do seu medo, pessimismo e negativismo. Deus 

Tomando as rédeas do futuro
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  Eu não posso ser derrotado

havia prometido ao Seu povo: “Isso lhe pertence”. 
Contudo, devido à sua insegurança e incredulidade, os 
israelitas vagaram no deserto por 40 anos. Somente após 
esse tempo, conforme citado no livro de Josué, uma nova 
geração recebeu a oportunidade de retomar o que seus 
pais haviam perdido. 

Nem sempre há uma segunda chance na vida. Às 
vezes, as oportunidades perdidas por causa do medo, da 
desconfiança ou do pessimismo não surgem novamente.

Contudo, aquela nova geração de israelitas que 
tinha chegado à maturidade no deserto ganhou outra 
chance de possuir a Terra Prometida. A Palavra do 
Senhor veio a Josué, dizendo: Levanta-te, pois, agora, 
passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos 
filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo 
tenho dado ( Js 1.2b,3a).

O desafio dado ao povo de Israel de levantar e tomar 
posse da terra não é muito diferente do que está diante 
de nós hoje. A Igreja do Senhor Jesus Cristo – a ecclesia, os 
chamados para fora – está às portas da Terra Prometida, 
por assim dizer. As pessoas jamais estiveram tão abertas 
ao Evangelho como estão atualmente. Por exemplo, 
em uma conversa, encontramos sempre uma maneira 
de falar sobre as coisas de Deus. Temos testemunhado 
muitos avivamentos irrompendo em diferentes partes 
do mundo. Nunca tivemos tanta tecnologia nem tantas 
ferramentas para proclamar a mensagem do Evangelho 
até os confins da Terra.
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Este é o tempo para uma investida missionária ousada. 
Assim como Josué disse aos israelitas: “Levantem- 
-se e passem o Jordão”, Deus está nos dizendo hoje: 
“Levantem-se e tomem posse do Meu plano para a sua 
vida e para a Minha Igreja. Encarem o desafio, sigam 
adiante e façam o que Eu os chamei a fazer”.

O Senhor deseja que façamos algo proveitoso hoje. 
Muitas vezes, porém, alguns de nossos feitos não são 
realmente úteis. Podemos gastar muito tempo, dinheiro 
e muita energia e, ainda assim, não estarmos ajudando 
ninguém. Precisamos nos certificar de que nossas ações 
sejam úteis para os outros, para nós mesmos e para o 
Reino de Deus. 

Portanto, estudemos o povo de Israel para aprender o 
que pode nos beneficiar à medida que embarcamos em 
nossa jornada para tomarmos as rédeas do nosso futuro. 

Número um: preparação apropriada
Você está pronto para tomar as rédeas do seu futuro, 

seguir adiante e tomar posse do que Deus tem para você 
e sua vida?

Muitas pessoas nunca embarcam completamente na 
jornada da vida porque o futuro é um mistério para elas; 
e o seu caminho, um tanto obscuro. É preciso estar 
disposto a caminhar em direção ao desconhecido, ainda 
que não seja possível ver o próximo passo. O futuro 
é insondável. Ninguém sabe exatamente o que estará 
adiante no caminho ou o que acontecerá amanhã. 

Tomando as rédeas do futuro
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  Eu não posso ser derrotado

Embora você desconheça o seu amanhã, lembre-se de 
que ainda pode ser bem-sucedido, basta se planejar e se 
preparar para isso. O primeiro item necessário para tomar 
as rédeas do futuro é uma preparação apropriada. 

Muitas pessoas fracassam, até mesmo espiritualmente, 
devido à falta de preparo. Ao lermos os três primeiros 
capítulos do livro de Josué, é possível perceber que esse 
líder traçou planos detalhados antes de guiar o povo a 
dar o primeiro passo em direção à Terra Prometida. 

Josué mandou os israelitas prepararem comida 
suficiente e enviou dois homens a Jericó para espiar a 
cidade. Em seguida, instruiu os sacerdotes quanto àquilo 
que eles deviam fazer e, por fim, lançou um desafio ao 
povo (ver Josué 1−3). 

A maioria das pessoas precisa ser desafiada para reagir 
a uma situação. Todos nós temos um desafio diante de 
nós hoje: o mundo precisa ser salvo, ir à igreja e ouvir as 
Boas-Novas de Jesus Cristo. 

Sempre repito que as leis governamentais não resolverão 
todos os problemas do mundo. É impossível legislar o fim 
da pobreza, por exemplo, ainda que as pessoas vivam em 
paz umas com as outras. Jesus é a Resposta!

Quando um indivíduo tem Cristo no coração, ele 
pode descobrir a verdade a respeito de todos os tipos 
de situação. Por exemplo, se a condição financeira ou de 
trabalho de uma pessoa é resultado de uma doença, com 
Jesus no coração e com o ensinamento correto da Palavra, 
ela poderá ficar saudável. Uma vez que ela esteja bem, será 
capaz de conseguir um trabalho para se manter.
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Além disso, com Jesus ao nosso lado, o Espírito Santo 
derrama o amor de Deus em nós (ver Romanos 5.5), e 
descobrimos que pessoas de todas as raças e cores podem 
se sentar, adorar e comer lado a lado e ter comunhão 
umas com as outras. 

Como se preparar para o sucesso
Devemos nos preparar se desejamos ser bem- 

-sucedidos nos planos de Deus para nós. Primeiro, temos 
de analisar quais são as necessidades de nossa sociedade. 
Fazemos isso, ao ouvirmos um noticiário, lermos um 
jornal ou simplesmente ao darmos uma volta de carro 
em nosso bairro. 

Portanto, antes de fazer algo para Deus, seja pregar 
seja fazer qualquer outra obra, esteja preparado. Por 
exemplo, se você irá evangelizar de porta em porta, 
analise sua vizinhança. Em outras palavras, escolha 
um público-alvo. Talvez você não tenha sido chamado 
a exercer um ministério em tempo integral, mas, como 
membro do Corpo de Cristo, fará diferença exatamente 
onde está. Comece interagindo com as pessoas da sua 
comunidade, do seu local de trabalho, de sua vizinhança, 
e assim por diante, e leve-os a Jesus!

O próximo passo é avaliarmos nossos recursos. O 
que temos para oferecer ao Reino de Deus? Toda igreja 
tem recursos encontrados em seus membros. Não somos 
talentosos em todas as áreas, mas, reunidos como um 
corpo corporativo, temos as habilidades necessárias para 
fazer tudo o que precisamos.

Tomando as rédeas do futuro
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  Eu não posso ser derrotado

Na Igreja Bíblica Rhema2, temos mecânicos profissio-
nais, advogados, médicos, homens de negócio, banquei-
ros, professores, operários, atletas, cantores, instrumen-
tistas, e assim por diante. Qualquer aptidão que você 
imagine, há alguém que a tem em nossa congregação. 
As igrejas locais devem unir seus recursos, ou seja, seus 
talentos, precisar um alvo de pessoas que desejam alcan-
çar, e fazer algo para Deus!

Portanto, temos de obedecer ao Senhor e reunir nossos 
recursos a fim de tomar as rédeas do futuro para Ele. É 
necessário orar como se tudo o que fizermos amanhã 
estivesse submetido a Deus, bem como planejar e agir 
como se tudo dependesse de nós. A união do natural e 
do sobrenatural produz uma força explosiva para Deus!

O sucesso não é apenas sobrenatural ou natural. 
Ser bem-sucedido é consequência da união dos nossos 
recursos naturais aos sobrenaturais que recebemos 
do Alto. Quando os unimos, tornamo-nos uma força 
explosiva a favor de Deus e fazemos algo que beneficiará 
o Seu Reino. 

Número dois: comprometimento absoluto
A preparação é a primeira ação necessária para 

tomarmos o futuro nas mãos. Após essa etapa, 
precisamos de um comprometimento total. A posse da 
Terra Prometida pelos israelitas não era responsabilidade 
de Deus; Ele já tinha dado Canaã ao Seu povo, contudo, 
se Israel se apossaria ou não do que lhe fora prometido, 

Eu não posso ser derrotado - kenneth w. hagin.indd   20 16/02/2017   12:14:25



21

dependeria somente do compromisso que estivesse 
disposto a assumir. Se quisermos ser bem-sucedidos nos 
planos do Senhor para nós, precisamos nos comprometer 
com isso. Devemos ter uma determinação que nos leve 
a dizer: “Ainda que eu afunde ou o inferno se levante, 
seguirei adiante com Deus!”.

Como afirmei anteriormente, meu lema é o seguinte: 
“Eu não posso ser derrotado e não vou desistir”. Todos 
nós cristãos precisamos ter essa atitude se, de fato, 
desejamos ter o futuro em nossas mãos. 

Esse lema me faz lembrar uma ocasião em que levei 
um golpe de luta romana de meu tio Pat. Ele me deu uma 
chave de ombro, imobilizando meu braço em minhas 
costas, e me disse: “Peça arrego e eu solto você”.

Eu lhe respondi: “Tio Pat, o senhor pode quebrar o 
meu braço, mas não vou pedir arrego. Ou o senhor me 
solta ou quebra o meu braço para que possamos ir ao 
hospital, mas não vou pedir arrego”.

Isso é o que chamo de tenacidade de buldogue! Sou 
assim. Não me diga que algo não pode ser feito, pois 
acredito que sempre haverá uma maneira de fazê-lo. 
Por exemplo, quando estávamos construindo a Igreja 
Bíblica Rhema, eu disse aos construtores que queria 
uma abertura no teto, logo acima do palco, de onde um  
globo gigante desceria. A ideia era que, enquanto  
esse globo descesse e girasse lentamente, pequenas luzes 
acenderiam nele, indicando todas as cidades em que um 
missionário do Rhema estivesse ministrando. Porém, o 

Tomando as rédeas do futuro
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  Eu não posso ser derrotado

arquiteto me disse: “Nós nunca ouvimos falar em nada 
desse tipo. Até onde sabemos, isso nunca foi feito”.

Então, eu lhe respondi: “Não me importa se isso 
nunca foi feito. Eu quero isso. Descubra como fazer”.

Eles levaram algum tempo, mas descobriram como 
fazê-lo! Hoje, nos cultos de domingo de manhã, esse globo 
desce, e as pequenas luzes nele indicam a localização dos 
missionários e das escolas Rhema. Então, a congregação 
ora em favor de cada nação, escola e missionário. 

Número três: unidade 
Até agora, vimos a importância da preparação apropriada 

e do total comprometimento com o objetivo de tomarmos 
as rédeas do futuro. O terceiro elemento necessário é 
a unidade. É preciso haver união se desejamos realizar 
qualquer coisa na nossa família natural ou na espiritual, 
como parte do Corpo de Cristo. Em outras palavras, todos 
precisam estar unidos, pois é impossível fazer alguma coisa 
se cada pessoa quiser algo diferente. 

Já percebeu que os cavalos atrelados lado a lado em 
uma carruagem são chamados de time? Mas eles, na 
verdade, não serão uma equipe se cada animal puxar 
em uma direção diferente. Um time significa que todas 
as partes envolvidas estão trabalhando juntas, com o 
mesmo foco e objetivo em mente.

O erro de muitas famílias hoje é que seus membros 
não trabalham mais juntos. Por exemplo, enquanto o pai 
faz uma atividade, a mãe e os filhos estão realizando 
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outra. Preze pela harmonia de sua família em tudo o 
que fizer, pois essa união possibilitará que você alcance  
seu objetivo.

O poder da união
Antes de Israel atravessar o rio Jordão, as tribos de 

Rúben e Gade e metade da tribo de Manassés pediram 
ao seu líder que se estabelecessem naquele lado do rio. 
Moisés concordou com uma condição: essas tribos 
deveriam participar da conquista da Terra Prometida 
junto às outras e, somente depois, elas poderiam retornar. 
Ele sabia que a tarefa diante deles demandava o esforço e 
a união de todas as pessoas. Há poder na unidade!

O exército dos Estados Unidos é forte, porque entende 
o significado e o poder da unidade. Os soldados sabem 
que, se o oficial da mais alta patente morrer durante uma 
batalha, quem ocupa o escalão logo abaixo dele precisará 
pegar o estandarte, por assim dizer, e seguir adiante. Ao 
longo dos anos, muitos adversários dos americanos nas 
guerras não estavam tão unidos, por isso, quando o líder 
morria, as tropas se dispersavam. 

Gosto de ilustrar o poder da unidade da seguinte maneira: 
é fácil quebrar uma única vareta, mas é muito mais difícil 
quebrar diversas varetas amarradas juntas. Como cristãos, 
precisamos estar em união uma vez que nos dispomos a 
realizar a obra que Deus nos chamou a fazer. 

Tendo em vista nossa tarefa, é necessário estarmos 
dispostos a deixar de lado nossa vontade e agir de acordo 

Tomando as rédeas do futuro
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  Eu não posso ser derrotado

com a maneira do Senhor. Existe o meu, o seu, e o jeito 
de Deus. Quando estamos no exército divino, fazemos 
as coisas da maneira de Deus!

Eu me lembro de uma ocasião em que diversos 
recrutas e eu nos apinhamos em um ônibus no Forte 
Leonard Wood, em Missouri, às duas horas da manhã. 
Então, um sargento começou a gritar: “Rapazes, quero 
que saibam algo: existe o seu, o meu, e o jeito do 
exército. Enquanto vocês estiverem no exército, farão 
as coisas do jeito do exército!”.

De modo semelhante, se você quiser ser bem-sucedido, 
precisa fazer as coisas da maneira do Senhor. A frase 
“Unidos venceremos; divididos cairemos” é mais do que 
um velho ditado popular; trata-se do segredo do nosso 
sucesso e da chave para tomarmos as rédeas do futuro. 

O desafio
Hoje, estamos em uma encruzilhada. Temos um 

futuro brilhante pela frente, e a fronteira da Terra 
Prometida está diante de nós. Porém, mesmo depois de 
nos prepararmos e nos comprometermos totalmente com 
o Senhor, será que estaremos dispostos a nos aliarmos 
em unidade e harmonia, caminharmos e tomarmos as 
rédeas do futuro para Deus? Isso depende de cada um 
de nós. A decisão é nossa. 

Estamos diante de uma tarefa: cumprir o chamado do 
Senhor para nós. Eu o desafio a subir mais um degrau e 
a tomar as rédeas do futuro para o Reino de Deus. Você 
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também pode aplicar o que estou lhe dizendo à sua vida 
hoje e amanhã.

Como ministro, gosto de pregar uma mensagem que 
não apenas una as pessoas como um corpo corporativo 
e as impulsione como Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas 
que também as ajude individualmente. Com preparação, 
comprometimento e união, realizaremos qualquer coisa. 
Podemos tomar as rédeas do futuro!

Você está disposto a assumir o compromisso 
necessário para ser bem-sucedido? Está pronto para 
“tomar o bastão”, por assim dizer, e correr até a linha 
de chegada? No tocante à sua vida, isso não depende de 
mim, do seu vizinho, do cônjuge ou de nenhuma outra 
pessoa. A decisão é somente sua. 

Desafio você hoje a sair da sua zona de conforto e a se 
tornar um sucesso natural e espiritualmente. Deus deseja 
que você seja bem-sucedido. Alcancemos o sucesso juntos, 
enquanto Igreja do Senhor Jesus Cristo, pois o mundo 
está cheio de perguntas a serem respondidas. Temos a 
Resposta. Portanto, proclamemos Jesus ao mundo!

1 Peanuts [Minduim, como é conhecido no Brasil] é uma tira de jornal escrita e 
desenhada pelo cartunista norte-americano Charles Schulz que foi publicada de 2 de 
outubro de 1950 a 12 de fevereiro de 2000. A turma desenhada foi uma das mais 
populares e influentes da história da mídia. Charlie Brown, Snoopy, Linus e Lucy são 
alguns dos personagens principais.
2 Igreja Bíblica Rhema, fundada por Kenneth E. Hagin em Oklahoma, EUA,  
é uma igreja multicultural que prega a vida abundante por meio da fé. Atualmente, é 
pastoreada pelo filho, Kenneth W. Hagin.

Tomando as rédeas do futuro
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Oro para que você descubra o propósito de Deus 
para sua vida indelevelmente gravado no seu coração e 
mude sua maneira de viver de acordo com o objetivo e 
o plano do Senhor para você. Minhas orações são para 
que se ajuste à Palavra de Deus, descubra seu propósito – 
exatamente o que deve fazer na vida – e se alinhe à visão 
que o Senhor colocou dentro de você. 

Se aceitar as verdades que eu lhe apresentei e andar 
à luz do que aprendeu, será transformado, mudará sua 
direção e começará a viver vitoriosamente, conforme o 
Senhor deseja que viva. 

Faça dessa declaração de fé uma confissão contínua 
do que você acredita em seu coração: “Eu não posso 
ser derrotado e não vou desistir. Não preciso ser pobre 
porque o Senhor me destinou à abundância. Não preciso 
viver doente porque Deus me destinou à saúde. Não 
preciso ser derrotado porque o Senhor me destinou à 
vitória. Eu aceito tudo o que Deus destinou para mim, 
andarei no propósito que o Senhor tem para mim e 
tomarei as rédeas do meu futuro”.

Qual é o seu destino?
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