
O VALOR DAS MÃOS 

"Bendita as mãos do nosso bom Redentor que deram visão aos cegos, fizeram surdos ouvirem, mudos 
falarem; mãos que limparam leprosos e ressuscitaram mortos. Mãos que por amor foram cravadas no 
madeiro." 

Introdução: 

• Posso começar essa meditação de hoje lhes fazendo auguras indagações; 

. Em quantas atividades diferentes você consegue usa as suas mãos? 

. Acha que poderias levar uma vida normal sem suas mãos? 

• Sem duvida alguma, as mãos são vitais para o desenvolvimento do ser humano em todas as esferas 
da sociedade. Com ela expressamos o amor através de uma carícia ou um abraço. Com elas 
damos vida a uma música através das notas e acordes. Com elas desenvolvemos a maioria dos 
trabalhos que existem. Com elas nos seguramos ao que está ao nosso redor e com elas exercemos 
também autoridades. 

• Tudo isso reflete o nosso criador que nos fez a Sua imagem e semelhança. As mãos nos permitem 
compreender que através delas podemos: 

1- Ser amoroso  

• Nunca devemos esquecer que nosso Senhor foi cravado de braços aberto em um madeiro, 
demonstrando assim todo amor pela humanidade. Devemos demostrar amor com nossas mãos 
desde fazer carinhos aos familiares bem próximos como cônjuges e filhos como também ajudando 
e estendendo a mãos ao próximo. 

(Mateus 9:25) - persa pra um participante de sua reunião lê o texto! 

2- Ser criativo e produtivo  

• Tudo o que hoje está em nossa volta como objeto físico foi criado pelas mãos dos homens; casa, 
corro, TV, etc... Por isso você ainda pode continuar sendo criativo!  O Sangue que brotou das mãos 
de Jesus presa no modero te habilita para uma vida criativa e inteligente!  

(Salmos 119:73) - persa para um participante de sua reunião lê o texto! 

3- Ser poderoso e soberano  

• Com a atitude de tentar prender as mãos de Cristo na Cruz, temos a dimensão do desespero do 
inimigo por tamanhas obras poderosas que as suas mãos cumpriam na vida das pessoas e no reino 
espiritual. Todo esse poder e autoridade de Cristo Jesus, nos foi dado através do Sangue 
derramado de Suas mãos quando os cravos a prenderam no madeiro. "TODO PODER É ME DADO 
NO CÉU E NA TERRA".  Aleluias! 

(Isaías 52:10) - persa para um participante de sua reunião lê o texto! 

Conclusão: Por isso, não podemos deixar passar desapercebidos pelo fato de que os carrascos cravaram 
as mãos de Jesus na Cruz do Calvário. O propósito era de neutralizar o poder da obra realizadora de Cristo 
na terra, como também na vida da Igreja que somos nós. 

 



	
		

																															 	
																								
	
	
	
	
	

“Obrigado	Senhor	porque	me	redimiu	e	me	ungiu,	colocando	
suas	mãos	sobre	minha	vida.	Hoje	declaro	que	pelo	poder	do	
Sangue	que	brotou	de	Suas	Mãos,	os	seus	dons	se	ativam	

dentro	de	mim.	Obrigado	porque	toca	em	minha	língua	para	
expresar	Sua	mensagem	profética,	para	adorálo	na	linguagem	

do	Espírito	e	para	entender	o	que	me	ministra	nessa	
linguagem	espiritual.	Obrigado	porque	ativa	minha	fé	para	

que	ocorram	curas	e	milagres	através	de	minha	vida.	
Obrigado	porque	me	dá	conhecimento,	sabedoria	e	

discernimento	de	espírito.	Sua	mão	derrotou	o	inimigo	e	o	
destruiu	lançando-os	nas	profundezas	do	mar.	Louvo	meu	

Deus,	em	Cristo	Jesus,	amém.”.	
	

Orando	com	
o	Sangue	
de	Jesus	


