
 

O SANGUE DO JUÍZO 

"Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo; eu os pisei na 
minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas 

vestes, e manchei toda a minha vestidura." 

                                                         (Isaías 63:3) 

Introdução: 

O Sangue que brotou dos pés de Jesus, quando foram cravados no madeiro, 

tem todo poder nos seguintes aspectos: 

 

1- Para nós colocar no propósito perfeito de Deus. 

 "Quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas."Rm 10:5 
 Note que o versículo não diz; " bendita a boca "ou" bendito o coração 

dos que anunciam as Boas Novas, mas se refere especificamente aos 
pés, dando a entender que o propósito divino depende do caminho 
onde os nossos pés tem caminhado.  

 Veja hoje se você precisa colocar sua vida no propósito perfeito de 
Deus. 

2- Para crescermos no ministério  

 Precisamos seguir os passos de Jesus! Se quisermos crescer devemos 
seguir suas pisaduras.  

 Pedro disse que Cristo nos deu 
exemplo para que sigamos suas pisadas. (I Pd 2:21). E Paulo disse: " 
Sede Meus imitadores, como também eu, sou de Cristo". 

 Jesus foi o maior exemplo de crescimento no ministério quando dedicou 

a maior parte de seu tempo na formação de sua equipe de 12. 

3- Para trazer poder e juízo sobre as forças do inimigo. 

 A palavra nos ensina que o juízo sobre o inimigo se faria sobre os pés 
de Jesus e por isso que uma só gota desse Sangue, que brotou de 
Seus pés, tem o poder para desatar o juízo Divino sobre todas as 
forças do marque operam nas regiões celestiais. 

 Gênesis 3:15-15 -"Então o Senhor Deus declarou à serpente: "Já que 
você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e 
entre todos os animais selvagens! Sobre o seu ventre você rastejará, 
e pó comerá todos os dias da sua vida. Porei inimizade entre você e a 
mulher, entre a sua descendência e o descendente dela; este lhe 

ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar". 

 

Conclusão: 

 Confesse o poder desse Sangue pois ele é o sinal da derrota 

esmagadora que o inimigo sofreu na cruz do Calvário! Aleluias! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Amado Deus hoje aplico o poder do Sangue que brotou dos pés 

do meu Jesus e agradeço porque através deste Sangue posso 

caminhar com o Pai. Como fez Enoque, posso andar pelo 

caminho correto que é Jesus, que é o Único caminho que me 

conduz ao Pai e posso relacionar-me como o Espírito Santo, que 

é o meu guia. Obrigado porque posso caminhar confiante, com a 

segurança de que nunca sairei do seu propósito, no Nome de 

Jesus, amém”. 

 

 

 

 

Deus abençoe! 

Orando 

com 

o Sangue 

de Jesus 


