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“Confissão é simplesmente concordar com Deus, dizendo as Palavras de Deus, usando as expressões de 
Deus, declarando o que Deus declara”. 

VOCÊ NUNCA ALCANÇARÁ O PALÁCIO FALANDO COMO CAMPONÊS 

Você nunca será reconhecido como um príncipe se falar como um camponês. Você nunca será 
reconhecido como filho de Deus falando como um mero filho do homem. O primeiro passo para mudar 
sua vida é: Mude sua confissão, mude aquilo que você fala. Provérbios 18.21 diz que na sua boca está o 
poder da vida e da morte. 

Você vai ter vida ou morte, tudo depende daquilo que você diz. Não pense que suas palavras têm o poder 
de realizar o extraordinário só por que você disse algo. A palavra do homem tem pouco valor, mas a 
palavra de Deus é eterna. E, se a palavra de Deus for liberada na sua boca com autoridade, as montanhas 
se moverão do seu lugar e se lançarão ao mar. Você pode fazer isso porque você é filho. Como filho, você 
recebeu autoridade para mandar as montanhas se lançarem ao mar, você tem autoridade. O mundo 
espiritual vai respeitá-lo se você respeitar o que Deus diz a seu respeito. O diabo vai respeitá-lo quando 
você concordar com o que Deus diz a seu respeito. 

Confesse o que você é nele. Tudo depende do que você fala. Eu falo de mim aquilo que Deus diz a meu 
respeito. Quando vou orar com as pessoas, eu digo sempre que estou ali para orar como ungido de Deus. 
E, como ungido de Deus, eu repreendo toda obra do diabo. Eu sempre me coloco na posição em que Deus 
me levantou. Eu sou nobre, eu faço parte da nobreza, eu me assento à mesa do Rei, eu como da comida do 
Rei, eu e o Rei, na verdade, somos um, Ele é meu Pai. Eu tenho o seu nome, eu sou parte da sua família, eu 
carrego sua autoridade. Eu ando de cabeça erguida, pois sou seu filho. Você pode dizer o mesmo a respeito 
da sua vida. É um fato espiritual. 

CREMOS E FALAMOS (RM 10.9) 

Não há salvação sem confissão. É sempre “confissão para a salvação”, nunca possessão antes da confissão. 
Nossa confissão leva o Senhor Jesus a nos conceder o que cremos com o coração, e isso nos leva à 
apropriação. Isso é fé. Deus é um Deus de fé. Isso significa que Ele é um Deus que exige fé. Recebemos de 
Deus apenas aquilo que cremos (Mc 11.24). 

Na nossa maneira de pensar, precisamos primeiramente ver algo para crer que Deus fez. Se estivermos 
doentes, nós checamos se os sintomas persistem e concluímos que ainda não estamos curados. Mas o 
sistema de Deus é diferente, nós cremos que já recebemos e assim será conosco. A Palavra de Deus não 
diz “sinta que recebeu”, mas sim “creia que recebeu”, e assim será convosco. 

Deus age por meio da nossa fé. Quando o Senhor nos olha, Ele procura pela nossa fé.  Em Marcos 2.5, 
alguns amigos trouxeram um paralítico para ser curado. Eles o desceram pelo telhado até o lugar onde o 
Senhor estava ensinando. Antes mesmo de ver o paralítico, a Bíblia diz que o Senhor viu a fé deles. A fé 
sempre atrai a atenção do Senhor. 

Veja que o verbo “recebestes” (Mc 11:24) está no tempo passado, portanto isso significa que Ele já nos 
deu imediatamente, no mesmo momento em que cremos no nosso coração. É por isso que nós não 
devemos ter esperança de receber o que pedimos, pois se cremos no nosso coração, a resposta é para o  



 O ESPÍRITO DA FÉ  

 

 

presente, e não para o futuro. Isso é fé. É lembrar que, no reino de Deus, tudo se baseia em promessas e 
não em emoções. 

O diabo sempre quer mantê-lo no nível das sensações e emoções, porque ele sabe que assim pode 
derrotá-lo. Mas as coisas de Deus são recebidas pela fé. No momento em que toma posse, você pode não 
estar sentindo nada, nenhuma emoção, o sintoma da doença ainda pode estar em você, mas a sua atitude 
é de cura, é de certeza que obteve sua resposta, e que, acima de tudo, confia em Deus e em sua palavra. 

 O QUE É CONFISSÃO 

A confissão é o testemunho da fé em nossa boca. A confissão é simplesmente concordar com Deus, 
dizendo as Palavras de Deus, usando as expressões de Deus, declarando o que Deus declara, 
reconhecendo a Palavra de Deus. A confissão é o único meio da fé se expressar como nosso testemunho. 
Paulo declarou que a “palavra da fé” deve estar “no nosso coração” e “em nossa boca”. A única maneira 
de ter a palavra da fé em nossa boca é falar a palavra de Deus. Isso é confissão – é fazer com que os nossos 
lábios concordem com Deus, declarando a palavra de Deus com a nossa boca (Rm 10.8). Apocalipse 12.11 
nos diz que aqueles que venceram o diabo o fizeram “pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu 
testemunho”, isto é, pelas Escrituras que citavam ao dar seu testemunho. 

A IMPORTÂNCIA DA CONFISSÃO (PV 6.2) 

Poucos reconhecem a importância da confissão e seu valor em nossas vidas. No entanto, nada é mais 
importante que a nossa confissão, apesar de raramente mencionada nos cultos. A vida cristã é chamada 
de “confissão” (no grego, “reconhecimento” ou “admissão”) em Hebreus 3.1. 

A palavra grega da qual se traduz “confissão” quer dizer “falar o mesmo”, isto é, “dizer o que Deus diz” ou 
“concordar com Deus em nosso testemunho”. Confessar é dizer o que Deus diz na sua Palavra acerca de 
nossos pecados, nossas enfermidades, nossos fracassos, nossa saúde, nossa salvação, nossas vitórias, ou 
acerca de qualquer outra coisa da nossa vida. Em outras palavras, a confissão é testificar ou “admitir” o 
que Deus diz. 

A CONFISSÃO NAS PROVAÇÕES 

Por exemplo, uma doença ameaça abalar sua saúde. Satanás quer tirar sua saúde e assim torná-lo 
infrutífero no serviço de Cristo. Mas Deus já fez provisão para nossa saúde. Deus já fez com você uma 
aliança de cura (Êx 23.25; 15.26; Sl 103.3; Mt 8.17; 1Pe 2.24). 

Precisamos confessar a nossa fé na palavra de Deus e n’Ele próprio. A confissão é o testemunho da fé em 
nossa boca, é simplesmente concordar com Deus. É dizer a palavra de Deus. Apocalipse 12.11 diz que 
aqueles que venceram o diabo o fizeram “pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho”. 
Confessar a palavra é testemunhar ou testificar aquilo que cremos. Que Deus é poderoso para cumprir o 
que prometeu (Rm 4.21). 

Confessar ativa a fé, mas não devemos confessar qualquer coisa ou qualquer pensamento. Devemos ter 
pensamentos corretos, pois quem pensa corretamente, crê corretamente e age corretamente. A palavra 
grega traduzida por “confissão” em nossas Bíblias quer dizer “falar a mesma coisa”, isto é, “dizer o que 
Deus diz” ou “concordar com Deus em nossa conversação”, “reconhecer a Palavra”. 
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Um amigo lhe diz durante uma provação da sua fé: “Cuidado! Um conhecido meu morreu dessa doença! 
É melhor mandar chamar o médico!” Mas você fala a linguagem de Deus, porque crê no que Deus diz. Suas 
palavras estão nos seus lábios – na sua conversação. Então, confesse abertamente: “O Senhor é a força da 
minha vida, a quem temerei? Cristo já levou as minhas doenças e pelas suas feridas estou sarado”. 

Em todas as circunstâncias e em todas as ocasiões, fale a linguagem de Deus. A confissão é afirmar aquilo 
que cremos. A confissão é testificar o que sabemos. É declarar a verdade que abraçamos. Jesus planejou 
que essa mensagem da vida cristã fosse dada ao mundo por meio do nosso testemunho, isto é, pela nossa 
confissão. Testificadores, testemunhas e confessores têm sido os grandes líderes e representantes da vida 
nova e revolucionária de Jesus Cristo neste mundo. 

O QUE CONFESSAR 

Simplesmente confesse a Palavra de Deus, em todas as ocasiões, em face de todas as circunstâncias. 
Confissão é “afirmar verdades bíblicas”. Confissão é “repetir com os nossos lábios, a partir do coração, as 
coisas que Deus diz na sua Palavra”. Você não pode confessar nem testificar as coisas que ignora. Tem de 
confessar o que sabe pessoalmente acerca do Senhor Jesus Cristo e da sua obra consumada na cruz. 

O segredo da confissão e da fé é entender verdadeiramente o que Jesus Cristo realmente nos fez, e o que 
somos n’Ele como resultado da sua obra consumada. Esse conhecimento, junto com a confissão desses 
fatos, libera fé em nosso espírito. Como será grande a sua transformação quando você subir ao lugar que 
Deus lhe deu e começar a falar a linguagem que Deus deseja que você fale como filho! 

Não faz muito tempo que, se um crente declarasse abertamente que era salvo, sua confissão seria vista 
quase como sacrilégio. Hoje, porém, a luz de Deus tem brilhado e muitos têm confessado ousadamente 
que são salvos em Cristo. Mas quantos de nós temos coragem de confessar abertamente ao mundo o que 
a Palavra declara que somos em Cristo? 

Vamos tomar 2 Coríntios 5.17 como exemplo: “E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura”. Isso 
quer dizer que não somos apenas pecadores perdoados – pobres membros da igreja, fracos, vacilantes e 
incapazes de vencer o pecado. Significa que fomos criados em Cristo Jesus, com a vida de Deus, a natureza 
de Deus e o poder de Deus dentro de nós. 

“As coisas velhas já passaram: eis que tudo se fez novo”. Você confessa isso? Crê nisso? Estas palavras 
querem dizer exatamente o que dizem. Somos novos. Tudo é novo. As coisas velhas não existem mais. 
Todos os velhos marcos de pecado, de enfermidade, de doença, de fracasso, de fraqueza e de temor já 
passaram. Agora temos a natureza de Deus – sua vida, sua força, sua saúde, sua glória, seu poder. Temos 
tudo isso agora mesmo. Sua vida será totalmente transformada quando começar a falar dessa maneira, a 
viver dessa forma e a agir assim. 

Vamos ver outro exemplo, Colossenses 1.13-14: “Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou 
para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados”. Isso quer dizer 
que o domínio de Satanás acabou e que começou o domínio de Cristo Jesus. O domínio de satanás sobre 
a sua vida cessou no mesmo momento em que você nasceu de novo. Você recebeu outro Senhor para 
governar sua vida. Os hábitos antigos não mais governarão sua vida. Você está redimido. Você está salvo. 
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No meio da luta, confesse ousadamente: “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu 
sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça” (Is 41.10). “Se Deus 
é por nós, quem será contra nós?” (Rm 8.31). Precisamos confessar essas verdades ao enfrentar o mundo. 
Fale ousadamente: “Deus está em mim agora; Aquele que governa a criação está comigo”. Quão grande é 
essa confissão! 

Encare a vida sem temor. Você sabe que é maior Aquele que está em você do que todas as forças que 
possam vir contra você. Grite triunfalmente: “Ele prepara para mim uma mesa na presença dos meus 
inimigos!” Você está cheio de alegria e de vitória, pois Deus mesmo luta as suas batalhas. Não tema as 
circunstâncias porque você tudo pode naquele que o fortalece. O Senhor é a força da sua vida; a quem 
temerá? Nada tema. Não receie coisa alguma, pois Deus está ao seu lado. Esta é sua confissão. A sua 
confissão libera a fé, e a fé traz o mover de Deus. 

 
 


