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ajudar a selecionar e escrever este livro, e a Don Colbert, Gene
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Nota à edição em português
Este é o dia do seu milagre representa um eloqüente
testemunho da incontestável imutabilidade de Deus. Trazendo
verdadeiras evidências do amor, inesgotável poder e constante
cuidado de Deus para com o homem, este livro apresenta uma
série de relatos verídicos sobre curas obtidas através da
intervenção direta de Deus. Como prova da veracidade dos
casos clínicos apresentados, cada relato vem acompanhado de
cópias de exames clínicos atestando a doença e relatórios
médicos documentando a cura.
Durante o processo de edição desta obra, verificamos a
necessidade de que a tradução sofresse a apreciação de um
profissional médico, dado o grande número de termos
específicos da área. Para isso, convidamos o Dr. Tomas
Söderberg, que além de médico renomado, é dedicado
ministro da Palavra de Deus e atuante homem público. Ao
terminar o trabalho de revisão da tradução, o Dr. Söderberg
surpreendeu-nos com uma tocante nota, a qual fazemos
questão de reproduzir na página seguinte, por constituir para
nós, mais do que muitas palavras, um verdadeiro estímulo à
publicação desta obra.
Com a mesma emoção manifestada pelo Dr. Söderberg,
regozijamo-nos em trazer a público um livro que constitui um
testemunho de que, como atesta Paulo em Hebreus 13.8, o
Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre.
O Editor

Dr. Tomas Edvard Rune Söderberg
CRM 52.I78

Creio que chegamos a um patamar de tradução
muito bom. Com as alterações que recomendo, o livro está
pronto para ser publicado. Aliás... o livro é tremendo! Todo o
tempo da tradução passei chorando e me alegrando no
Senhor. Aleluias! Publique mesmo, pois será uma bênção!

Prefácio
Como médico, aprendi a tentar ser lógico na conclusão
dos meus diagnósticos, usando o histórico do paciente,
exames físicos, laboratoriais, raios-x, e outros exames médicos
que se fizessem necessários. Quando um paciente recebe
tratamento, existe uma expectativa de que ele traga alguns
resultados. O processo é inteiramente baseado em dados
lógicos para que se possa chegar a um diagnóstico correto.
Durante os últimos dez anos de exercício da profissão,
tenho visto várias pessoas serem miraculosamente curadas.
Estas curas desafiam totalmente a explicação lógica. Algumas
vezes a lógica pode, na verdade, até atrapalhar a cura de
alguém, se ela se interpõe à fé, porque o que recebemos de
Deus recebemos pela fé que possuímos nele.
Peço a Deus que estes maravilhosos e miraculosos
testemunhos, contidos neste livro, inspirem sua fé e o
capacitem a receber o milagre que você necessita. Cada
testemunho traz consigo documentações que validam a cura do
paciente.
Quando estudava na Universidade Oral Roberts, vi vários
milagres acontecerem sob o grande ministério de Oral Roberts.
E um desses milagres experimentei no meu próprio corpo.
Durante os meus anos na faculdade de medicina sofri um
derrame e fiquei hospitalizado por quase duas semanas com uma
aguda crise renal e necrose dos músculos da perna. (Necrose
significa morte muscular.) Foi então que me disseram que jamais
poderia andar de novo.
Minhas pernas diminuíram tanto que até os meus braços
pareciam estar mais grossos que elas. Uma biópsia feita nos
músculos das minhas pernas confirmou a necrose. Minha
esposa, família e amigos não deixaram que sua fé fosse
abalada e se uniram em oração, concordando juntamente que

o Senhor faria o milagre, e pude experimentar uma
recuperação miraculosa.
Sou membro do Centro de Alcance Mundial do pastor
Benny Hinn desde 1984 e tenho viajado extensivamente com o
seu grupo de apoio às cruzadas, tanto nos Estados Unidos
quanto no exterior. Nunca deixo de me sentir maravilhado com
o mover poderoso de Deus e as grandiosas curas que ocorrem
durante estes eventos.
A maioria dessas curas ocorre durante os momentos de
adoração, quando milhares de vozes se juntam em louvor ao
Senhor em um só acorde. Nesses momentos, a presença do
Espírito Santo enche todo o auditório, e se pode sentir que é
possível tocá-lo. Em meio a esta atmosfera de adoração, o
Espírito Santo de Deus pode ministrar aos indivíduos em
particular.
Algumas pessoas são curadas quando dão passos de fé.
Podem levantar seus braços, ficar de pé e caminhar, coisas
que já não f a/iam. Tenho ouvido também muitos testemunhos
de pessoas que recebem a cura enquanto oram por outra
pessoa durante o louvor. Outros recebem o milagre ainda
antes de começar o culto, quando os introdutores da cruzada,
ou outros, estão orando e concordando juntos.
Também fico admirado com o número de milagres que
ocorre durante a transmissão do programa de TV do pastor
Hinn. A unção destes programas é tão forte que até mesmo as
pessoas que assistem a vídeos antigos do pastor conseguem
alcançar a cura.
Desejo sinceramente que cada pessoa que ler este livro
permita que o Espírito Santo ministre a ela, e que possa
vivenciar a expectativa de receber um milagre. Quando
recebemos um milagre, também é de vital importância que
sigamos as regras de Deus para que sejamos saudáveis. Nosso
corpo é o templo do Espírito Santo, e não devemos colocar
dentro dele drogas, álcool ou cigarros, ou comer quantidades
excessivas de comidas gordurosas e açucaradas. Devemos
exercitar e manter em boa forma o nosso templo.

Quando devidamente cuidado, o corpo humano
planejado por Deus tem uma vida longa e saudável.
Enquanto lia este livro e fazia a revisão da
documentação médica de cada milagre aqui relatado, a unção
às vezes era tão forte que eu parava e começava a orar e
adorar a Deus pelos grandiosos milagres que só ele pode
realizar. Muitas curas são tão tocantes que você achará difícil
conter as lágrimas. Este livro o encherá de esperança, à
medida que for lendo a respeito das pessoas que foram
curadas de câncer, doenças cardíacas, problemas ortopédicos
e outras doenças.
Deus é um especialista em realizar milagres. As pessoas
deste livro descobriram isto sozinhas. Espere que o milagre da
cura alcance sua vida e a vida das pessoas em volta de você.
Viva sua vida glorificando este tremendo realizador de
milagres e Grande Médico. Este é o dia do seu milagre.
Donald Colbert, M.D.
Orlando, Flórida
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