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Existe algo que somente os 
filhos de Deus possuem, isto 
é, a fé segundo Deus. Não é 
possível possuir esta fé por nós 
mesmos, mas a fé que temos no 
nosso coração é um dom que 
recebemos de Deus, é fruto de 
sua Graça, de sua operação em 
nossas vidas. 
 Aqueles que se tornaram 
filho e filha de Deus, de fato, 
querem agradar a Deus, pois é 
natural para um filho, que sabe 
que é amado, desejar agradar seu 
pai. A Bíblia nos ensina que sem 



Creia e Confesse

6

fé é impossível agradar a Deus. 
No entanto, por não crerem, 
muitos crentes não permanecem 
debaixo do favor de Deus, logo, 
não conseguem agradá-Lo. 
 A graça de Deus é o selo 
e a garantia que temos de que 
seremos abençoados em tudo 
aquilo que fizermos. É a certeza 
que temos de que seremos 
prósperos e bem sucedidos em 
nossos desafios. O favor de 
Deus é o que faz com que portas 
sejam abertas diante de você. É o 
favor de Deus que faz com que 
as coisas cheguem até você sem 
que seja necessário qualquer 
esforço da sua parte. É o favor 
de Deus que faz com que você 
entre por portas que você nunca 
se esforçou para abrir. O favor 
de Deus é o que faz as pessoas 
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pensarem que para você as 
coisas acontecem de forma mais 
fácil, ou mais rapidamente. 
 O que nos tira do lugar 
do favor não é um pecado, 
ao contrário do que muitos 
pensam. O pecado é muito ruim, 
produz consequências sérias e 
horríveis em nossas vidas, mas 
não é o pecado que nos tira do 
favor.  Paulo afirma em Gálatas 
5.4 que o que nos tira do favor 
é a confiança na justiça própria, 
é você achar que merece, que 
é digno; é achar que você fez o 
suficiente para ser abençoado.  
 Justiça própria é confiar no 
mérito próprio, é confiar nas suas 
próprias obras. Paulo diz que 
aquele que se desliga da graça e 
do favor de Deus é aquele que se 
desliga de Cristo, ou seja, aquele 
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que confia na justiça própria, no 
mérito pessoal.
 Quando não temos fé, 
desagradamos a Deus, pois a 
fé é o que move o coração de 
dele. Muitas vezes, Deus passa 
por meio de uma multidão para 
chegar até você, porque você está 
cheio de fé. De fato, a fé ativa o 
poder de Deus, Ele coloca o seu 
poder disponível  àqueles que 
creem. 
 Na Bíblia, nos é contada 
a história de uma mulher que 
há 12 anos estava com uma 
hemorragia que não cessava 
nunca. Ela já tinha perdido muito 
sangue, estava com a saúde 
muito limitada, já havia perdido 
muito dinheiro com médicos e 
remédios e nada resolvia o seu 
problema. Um dia, ela soube que 
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Jesus, o profeta de Nazaré, iria 
passar por ali; a bíblia afirma que 
ela determinou-se: - Se eu apenas 
tocar na ponta de suas vestes, eu 
serei curada.  A bíblia diz que 
aquela mulher se embrenhou no 
meio da multidão, algo que ela 
nunca poderia fazer, visto que, 
de acordo com a lei de Moisés, 
por padecer de fluxo de sangue, 
ela deveria estar fora do arraial, 
não no meio das demais pessoas. 
No entanto, essa mulher toma 
uma decisão, quebrando um 
paradigma, justamente porque 
ela cria que Jesus poderia curá-
la. Ela corria o risco de ser morta 
por apedrejamento, uma vez 
que ela estava no meio de uma 
multidão, e ainda tocando em 
Jesus, enquanto deveria estar 
isolada.  
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 Quando ela toca em Jesus, 
Ele imediatamente parou e 
perguntou: - “Quem me tocou?” 
Havia uma multidão ao redor de 
Jesus, muitas pessoas esbarrando 
e tocando nele, quando, de 
repente, Jesus pergunta “quem 
me tocou?”. Jesus faz essa 
pergunta porque aquela mulher 
lhe tocou de forma diferente, 
ela tocou-lhe com fé, e a fé toca 
em Deus como nada mais pode 
tocar, pois a fé ativa o poder de 
Deus.  
 Ao perguntar “Quem me 
tocou?”, Jesus estava querendo 
dizer: - “Quem teve fé aqui?”. 
Jesus não repreendeu aquela 
mulher, dizendo para nunca 
mais fazer o que ela fez. Embora 
ele estivesse quebrando a lei de 
Moisés, Jesus teve a sua atenção 
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atraída para ela. Esta mulher foi 
abençoada para nos ensinar que 
não é uma questão de obras, mas 
sim de fé. 
 Ao contrário da nova era, 
nós não ensinamos a ter fé por 
fé, ou fé na fé. Eles não dão um 
destino para fé, o que importa 
é simplesmente tê-la. Nesse 
sentido, não importa se a sua fé 
está em um objeto, contanto que 
a tenha. Não é está fé que temos. 
Somos chamados de crentes 
porque somos o povo que crê, e 
crê da maneira correta. A bíblia 
nos ensina a ter a fé na obra de 
Cristo. Aquele que canaliza 
sua fé no que Jesus já fez, este 
experimenta o favor de Deus. 
 O propósito deste livro 
não é ensinar nada novo, mas sim 
trazer-lhe alimento da Palavra 
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de Deus. A bíblia diz que é pelo 
conhecimento da verdade que 
somos libertos. A verdade que 
o liberta é a verdade que você 
conhece no espírito. Não basta 
saber na mente, você precisa ter 
a revelação desta verdade. Por 
mais que pareça simples, esta 
palavra tem poder para mudar a 
sua forma de pensar.
 Lembro-me de ouvir, 
certa vez, em um programa de 
rádio, um locutor criticando 
os pregadores, dizendo que 
a pregação é algo inútil, uma 
vez que os pregadores pregam, 
domingo após domingo, e nada 
acontece, pois os crentes sequer 
se lembram daquilo que foi 
pregado.  O programa de rádio 
era ao vivo. Em seguida, uma 
mulher ligou para o programa, 
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e disse: - “Você afirmou que 
a pregação é inútil, porque os 
crentes não se lembram daquilo 
que os pregadores pregam; 
no entanto, a pregação é como 
comida. Eu não lembro o que a 
minha mãe fez para eu comer há 
20 anos atrás, eu não lembro o 
que eu comi no último domingo, 
mas eu sei que sou o que sou 
porque eu comi todos os dias, e 
por isso, hoje eu estou aqui.” 
 Muitas vezes você precisa 
ouvir o que já ouviu outras 
vezes, ler o que já leu outras 
vezes. Sua postura deve ser de 
alguém que precisa ser nutrido, 
alimentado, pois a Palavra de 
Deus tem poder para mudar 
a sua vida completamente. A 
palavra é algo sobrenatural e se 
esta mensagem, de fato, penetrar 
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como revelação no seu coração, 
sua vida não será mais a mesma. 

“Tendo, porém, o mesmo espírito da 
fé, como está escrito: Eu cri; por isso, 
é que falei. Também nós cremos; por 
isso, também falamos” 

2Coríntios 4.13
 
 Existem dois pontos 
importantes a serem destacados 
nesse texto. Em primeiro lugar, 
Paulo fala sobre o mesmo 
espírito da fé. A fé é um espírito, 
ela não é uma fórmula, um 
amuleto ou uma ferramenta.  
A fé não é uma fórmula, que 
deve ser memorizada, para 
que você aplique no dia de 
uma circunstância difícil. A fé 
é espiritual. Como a fé é um 
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espírito, temos o mesmo espírito 
da fé de Abraão, de Elias e de 
tantos personagens bíblicos. 
 Paulo diz que esse mesmo 
espírito da fé já foi colocado no 
coração de cada um de nós, na 
nova aliança. Então, dentro de 
você, já existe o espírito da fé, 
que já está agindo, trabalhando 
e atuando.
 Por ser um espírito, a 
fé é contagiosa. Se você chega 
na sua reunião de célula e 
encontra com um irmão cheio 
de fé, quando ele abre a boca, o 
ambiente fica permeado de fé, 
mudando completamente. Em 
contrapartida, a incredulidade 
também é contagiosa, pois 
também é espiritual. Tem gente 
que, quando você conversa, fica 
até pesado depois, com vontade 
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até de tomar banho. Por isso, é 
necessário que você libere esse 
espirito de fé.
 A bíblia conta que, após 
o povo de Israel sair do Egito, 
foram para o monte Sinai, e de lá, 
foram para um lugar chamado 
Cardes-Barnéia, que ficava na 
fronteira com a terra prometida. 
Foram mais de dois anos para 
fazer esse trajeto. Lá, em Cardes-
Barnéia, eles decidiram levantar 
um espia de cada tribo das doze 
tribos de Israel para espiar a 
terra. 
 Foram levantados 12 
príncipes, homens nobres, 
escolhidos a dedo, e foram 
enviados a Canaã. A bíblia 
conta que quando eles voltaram, 
trouxeram um relatório negativo, 
um relatório de incredulidade, 
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contaminando toda a nação com 
um espirito de incredulidade. 

“Porém os homens que com ele 
tinham subido disseram: Não 
poderemos subir contra aquele povo, 
porque é mais forte do que nós. E, 
diante dos filhos de Israel, infamaram 
a terra que haviam espiado, dizendo: 
A terra pelo meio da qual passamos 
a espiar é terra que devora os seus 
moradores; e todo o povo que vimos 
nela são homens de grande estatura. 
Também vimos ali gigantes (os 
filhos de Anaque são descendentes 
de gigantes), e éramos, aos nossos 
próprios olhos, como gafanhotos 
e assim também o éramos aos seus 
olhos.” 

Números 13.31-33
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“Porém o meu servo Calebe, visto 
que nele houve outro espírito, e 
perseverou em seguir-me, eu o farei 
entrar a terra que espiou, e a sua 
descendência a possuirá.” 

Números 14.24
 
 A Bíblia diz que dos 
doze espias, dois tiveram uma 
atitude diferente, tiveram um 
outro espírito. O que houve de 
diferente em Josué e Calebe foi 
o espírito da fé. Que Deus possa 
falar o mesmo a nosso respeito, 
que somos cheios do espírito da 
fé, e que seremos um povo que 
vai avançar, e vai conquistar.
 Essa é a fé que atrai a 
Deus. Muitos querem atrair 
a Deus com lágrimas, com 
desespero, no entanto, o que vai 
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mover o céu a seu favor é a sua 
fé. Como podemos manifestar 
esse espírito de fé?  Como Paulo 
nos ensinou: - Cri, por isso falei 
– Se cremos, precisamos falar. 
Se você crê, você precisa dizer. 
É mais simples do que você 
imagina. Logo, a melhor forma 
de exercitar a nossa fé, é crendo 
e falando. 
 Acorde pela manhã 
liberando a palavra, dizendo 
que esse é o dia que o Senhor 
preparou para você, dia de 
vitorias, dia de portas abertas, 
dia de bençãos sem medida. 
Muitos querem crer em silêncio, 
mas a fé não é silenciosa, a fé 
fala. Quem crê fala que seu filho 
é homem de Deus; quem crê 
fala para o seu marido que ele 
é profeta de Deus, ministro de 
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Deus. 
 Mesmo que você não 
consiga ver no seu marido, na 
sua esposa, no seu filho ou filha, 
aquilo que Deus diz a respeito 
dele, não se detenha no natural, 
mas diga o que Deus pensa a 
respeito dessa pessoa. Desista de 
acreditar naquilo que você está 
vendo como se fosse maior ou 
mais forte, declare aquilo que a 
Palavra diz – você é uma benção, 
você é homem de Deus, você é 
mulher de Deus. 
 Existe um testemunho 
de um irmão que hoje é líder 
do maior ministério entre 
presídios nos Estados Unidos. 
Ele foi criado na igreja, mas se 
desviou; começou a usar drogas, 
a roubar para sustentar o seu 
vício, chegando até mesmo a 
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virar um traficante de drogas. A 
situação ficou tão séria que ele 
foi ameaçado de morte. 
 Apesar disso, ele sempre 
visitava sua mãe, que era crente, 
uma mulher cheia do Espírito. 
Sua mãe sempre dizia que ele 
era de Deus, um servo de Deus, 
e por isso, resolveu mudar o 
nome dele, chamando-o de 
Elias. Como ele tinha um cabelo 
comprido, ela decidiu chama-lo 
de Elias, porque para ela, ele era 
um profeta do Senhor. 
 No entanto, ele sempre 
retrucava, dizendo a ela que o 
seu nome não era Elias. Contudo, 
ela insistia, pois ela cria que ele 
era um profeta de Deus. 
 Este homem passou 
a ser ameaçado de morte e 
perseguido. No entanto, ele foi 
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preso, e na cadeia, conheceu a 
Jesus e se converteu. Ele conta 
que, no momento em que viu a 
sua morte, lembrou das palavras 
de sua mãe, e disse para Deus: 
“Se é verdade o que minha mãe 
diz, que sou Elias, me salve 
agora.” Ele foi salvo da perdição, 
salvo da morte, creu em Jesus e 
se tornou o homem com o maior 
ministério em presídios nos 
Estados Unidos.
 Durante quanto tempo a 
mãe dele ficou declarando que 
ele era um homem de Deus? 
Ela confessou isso por anos. Ela 
creu e falou, ela creu e declarou, 
ela creu e confessou. Ela não 
ficou em silêncio, ela não creu 
e retrocedeu, ela creu e falou, 
porque essa é a forma de liberar 
a fé.
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 Aquilo que vemos é 
um fato, mas nem todo fato é 
uma verdade. A única verdade 
absoluta é aquilo que Deus diz. 
Você pode escolher; ou fica com 
o fato ou fica com a verdade. 
A verdade transforma fatos, 
porque ela é imutável, ela é 
poderosa. Por isso, você não 
deve andar pelo que vê (fatos), 
mas sim pelo crê (Palavra de 
Deus).

“Se, com a tua boca, confessares 
Jesus como Senhor e, em teu coração, 
creres que Deus o ressuscitou dentre 
os mortos, serás salvo.” 

Romanos 10.9
 
 A salvação é a maior de 
todas as bênçãos que alguém 
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pode receber, visto que quem 
foi salvo, foi salvo da ira de 
Deus, foi reconciliado com Deus. 
Portanto, hoje pode desfrutar 
de plana paz com Deus, e ainda 
viver debaixo do favor e da graça 
dele. Como esta salvação chegou 
até você? Como ela se tornou 
uma realidade em sua vida? 
Paulo diz que porque você creu 
com o seu coração e confessou 
com a sua boca, você recebeu a 
maior de todas as bênçãos. 

“Porque com o coração se crê para 
justiça e com a boca se confessa a 
respeito da salvação.” 

Romanos 10.10

 Com o coração se crê para 
a justiça e com a boca se confessa 
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a respeito da salvação. Então 
é necessário fazer essas duas 
coisas; é porque cremos que 
falamos, é porque cremos que 
confessamos. Existem muitas 
coisas na bíblia que você recebe 
pela boca, quando você fala; as 
bençãos de Deus são recebidas 
desta maneira.

“Pois disseste: O SENHOR é o meu 
refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua 
morada.” 

Salmo 91.9

 Sabe como fazemos do 
Senhor nosso abrigo, nosso 
refúgio? Declarando que Ele é 
o nosso abrigo! Declarando que 
nEle estamos protegidos; que 
nEle nenhum mal nos sucederá; 
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que nEle nenhuma praga nos 
alcançará, porque Ele dá ordem 
aos seus anjos para nos guardar 
em todos nossos caminhos. 

“E não vos embriagueis com vinho, 
no qual há dissolução, mas enchei-
vos do Espírito,” 

Efésios 5.18

 Como nós somos cheios 
do Espírito Santo? Falando! 
Muitos crentes não são cheios do 
Espírito Santo porque ficam com 
suas bocas fechadas. Em sua boca 
parece só haver teia de aranha, 
pois não falam, não declaram. 
Mas esse falar também não é um 
falar comum, um falar qualquer; 
é um falar de Deus, para Deus; 
falar o que está no coração de 



Creia e Confesse

27

Deus; isto faz jorrar vida. Crente 
calado não é cheio do Espírito, 
crente cheio do Espírito é crente 
que fala. 
 Quando o crente fala, ele 
cria um ambiente espiritual, 
um ambiente de poder de Deus. 
O que falamos em nossa casa, 
a nosso respeito, a respeito do 
nosso cônjuge,  ou dos nossos 
filhos deve nos encher do 
Espírito, deve nos encher de fé. 
As nossas palavras atraem um 
espírito ou o repelem. É por essa 
razão que precisamos falar de 
forma positiva e otimista, cheia 
de fé, para edificar sempre. 
 Por que precisamos ser 
cheios do Espírito?  Porque 
aquele que é cheio do Espírito é 
controlado pelo Espírito. Aquele 
que está embriagado com o 
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vinho é dominado pelo vinho, 
é governado pelo vinho. Aquele 
que é cheio do Espírito será 
controlado pelo Espírito, estará 
sob a influência dEle, esta é a 
ordem bíblica. 
 Para que não confundamos, 
precisamos entender a diferença 
entre ser cheio do Espírito Santo 
e o batismo com o Espírito Santo. 
O batismo com o Espírito Santo é 
um selo, é o que nos capacita para 
sermos testemunhas. Quanto ao 
batismo com Espírito Santo, nós 
o recebemos apenas uma vez, e 
só é possível após a experiência 
do novo nascimento.  Por outro 
lado, ser cheio do Espírito é uma 
experiência que você deve viver 
todos os dias, é um estilo de 
vida, deveria ser uma marca na 
vida de todo crente. 
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 Você já ouviu falar em 
espírito forte? Podemos perceber 
esta caraterística em certas 
pessoas, pois quando chegam 
em algum lugar, mudam o 
ambiente. Muitas vezes, há um 
ambiente difícil, pesado; mas 
quando eles chegam e falam, é 
como se o céu se rasgasse. Você 
já conheceu alguém assim? 
Costumamos dizer que esta 
pessoa tem um espírito forte. 
Como você pode desenvolver 
esta característica? Sendo cheio 
do Espirito. A questão não é o 
quanto você possui do Espírito, 
mas o quanto o Espírito possui 
você. O crente cheio do Espírito 
tem esta marca, o Espírito é seu 
possuidor. 
 Por essa razão, você deve 
ser cheio, falando em todo 
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tempo. Isto muda a sua vida, isto 
muda o ambiente em que você 
vive. O mundo fala porcaria o 
tempo todo; falam palavrões, 
palavras torpes, palavras sujas; 
você escuta este tipo de coisa 
em todos os lugares. As pessoas 
no mundo não têm vergonha de 
falar esse tipo de coisa. Sendo 
assim, porque nós temos tanta 
vergonha de falar as palavras 
do céu? Você precisa falar, e 
quando você falar, o ambiente 
vai mudar. 
 Somos salvos falando. 
Ninguém é salvo sem falar. Com 
o coração se crê e com a boca 
se confessa. Se a maior bênção 
que existe, que é salvação, nós 
a recebemos crendo e falando, 
como nós receberemos todas 
as outras bênçãos? Crendo e 
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falando também! Do mesmo 
jeito, da mesma forma que você 
foi salvo, você receberá todas as 
outras bênçãos. 

“O que Jesus lhes disse: Tende fé 
em Deus; porque em verdade vos 
afirmo que, se alguém disser a este 
monte: Ergue-te e lança-te no mar, 
e não duvidar no seu coração, mas 
crer que se fará o que diz, assim será 
com ele. Por isso, vos digo que tudo 
quanto em oração pedirdes, crede que 
recebestes, e será assim convosco.” 

Marcos 11.22-24

 Jesus um dia teve fome, e 
foi procurar figo na figueira para 
comer. Porém, Ele não achou 
nada, porque não era tempo de 
figo. Então, Jesus disse à figueira: 
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“Nunca jamais coma alguém 
fruto de ti.” Imagine a cena: o 
seu criador vem comer um fruto 
seu e não acha; você nega fruto 
a ele, então, ele lhe amaldiçoa, 
para que você nunca mais dê 
fruto. 
 Alguns dizem que Jesus 
foi injusto, visto que no texto está 
claro que não era tempo de figos. 
Não podemos olhar as escrituras 
de forma natural, isto é tolice, 
pois ela é espiritual; logo, deve 
ser discernida espiritualmente. 
 Em Israel, entre os meses 
de novembro e dezembro, as 
figueiras começam a perder 
folhas, porque é inverno. Porém, 
próximo a abril, as folhas voltam 
a nascer e ficar verdes; quando 
as folhas ficam verdes, começam 
a nascer os primeiros figos, 
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aos quais chamamos de figos 
temporōes. 
 Depois que as folhas 
ficam verdes e surgem os 
temporōes, passam-se seis 
semanas, e a figueira fica cheia 
de figos maduros. Sendo assim, 
o temporão é um sinal de que, 
em seis semanas, se inicia o 
tempo de figos.  Q u a n d o 
Jesus viu a figueira com folhas 
verdes, Ele sabia que não era 
tempo de figos, mas também 
sabia que iria encontrar o figo 
temporão. Contudo, Jesus não os 
encontrou. Sendo assim, há uma 
razão espiritual pela qual Jesus 
amaldiçoou aquela figueira, 
assim como há uma simbologia 
por trás disso.
 A primeira vez que a 
figueira foi mencionada na 
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bíblia foi em Gênesis 3. Adão 
e Eva pecaram e produziram 
uma roupa para si, com folhas 
de figueira, com o objetivo de 
esconderem sua nudez. Nesse 
sentido, a figueira simboliza 
justiça própria na bíblia, 
apontando para o homem que, 
com seu esforço próprio, tenta se 
apresentar diante de Deus, sem 
nenhuma culpa ou vergonha, 
tentando cobrir o seu pecado, 
sem precisar do sangue de Jesus. 
 Jesus, naquele dia, não 
estava apenas amaldiçoando 
a figueira, mas estava nos 
mostrando que a justiça própria 
é maldita. Quem tenta entrar em 
comunhão com Deus baseando-
se em sua própria justiça está 
debaixo de maldição. Além de 
nos ensinar sobre justiça própria, 
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Jesus está nos ensinando a 
respeito da fé. O princípio é crer 
e falar. Assim como Jesus falou à 
figueira, Ele está nos ensinando 
que se alguém crer e falar a um 
monte para ele se erguer e se 
lançar no mar, assim será feito.
 Sempre haverá montes 
diante de nós. Montes são 
problemas, obstáculos, 
dificuldades que se levantam 
no seu casamento, na sua vida 
financeira, na sua família, na sua 
saúde, são ações de demônios 
para nos levar a esmorecer na 
fé. Mas Jesus está nos ensinando 
que aquele que crê pode falar, 
pode declarar para o monte, para 
essas circunstâncias, para essas 
ações malignas, assim como Ele 
disse a figueira, e assim se fará. 
 Jesus falava com coisas. 
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Você também precisa aprender 
a falar com coisas. Fale com 
a doença, fale com o tumor, 
fale com o problema, fale 
com as circunstâncias, fale 
com o obstáculo, fale com 
o desemprego, fale com os 
sintomas, fale com o diagnóstico, 
fale com os demônios; dê uma 
ordem para sair da sua frente em 
nome de Jesus. Fale com o seu 
monte, libere a palavra sobre ele. 
 Essa é a maneira bíblica 
de liberarmos fé, de acordo com 
o ensino do Novo Testamento. 
Você é aquele que tem o espírito 
da fé. Para servir a Deus, você 
precisa andar com Deus; e 
quando você anda com Deus, 
você aprende a ter um novo estilo 
de vida, a viver como Ele vive. 
A sua visão tem que ser uma 
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visão de fé, uma visão profética. 
Abra os seus olhos para que você 
possa enxergar as coisas como 
Ele enxerga. Você precisa ver 
como Deus vê, acontecendo isso, 
você sempre verá a manifestação 
do poder de Deus ao seu redor. 
 Todos nós escolhemos a 
maneira como enxergamos as 
coisas. Você escolhe a ótica que 
enxergará as circunstâncias. 
Você pode enxerga-las por 
uma ótica natural, ou você 
pode enxerga-las por uma ótica 
espiritual. Quem enxerga por 
uma ótica natural, estará cheio 
de incredulidade e desânimo. 
Por outro lado, quem enxerga 
pelo espírito, estará cheio de 
ousadia e confiança. Alguns 
podem pensar que aqueles que 
vivem sob esse princípio vivem 
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se enganando; pois dizemos que 
nossa igreja é maravilhosa, cheia 
de células fortes. No entanto, 
você pode dizer que os irmãos 
só causam problemas, que a 
maioria das células estão fracas e 
que não se multiplicam. Olhando 
naturalmente, essas pessoas 
podem até ter razão, mas se 
olharmos pelo espírito, veremos 
que a igreja é muito abençoada, 
que os céus estão abertos sobre 
ela; esta é a verdade da Palavra. 
Logo, eu vou confessar aquilo 
que eu creio.
 Sabe o que eu vejo? Eu 
vejo células fortes e frutíferas, 
multiplicando e conquistando. 
Eu vejo uma célula em cada rua 
desta cidade, cheia do fogo do 
avivamento, cheia do mover de 
Deus. Eu vejo milagres, curas, 
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sinais. Isto pode parecer louco, 
mas é o que vejo. E o nosso estilo 
de vida é mesmo loucura para 
quem olha sob o ponto de vista 
natural.
 Nós cremos e falamos 
a verdade. A verdade não é o 
que você vê, mas o que Deus 
diz. Então pare de falar mal 
das coisas, da sua célula, da sua 
igreja, do seu pai, da sua mãe, do 
seu marido, da sua esposa, dos 
seus filhos. Pare de falar mal e 
fale o que Deus diz. Fale bem; 
fale a palavra de Deus, porque 
isso desperta fé, e a fé contagia.
 Não conheço nenhuma 
pessoa que prospera naquilo 
que critica. A chave para 
prosperarmos em tudo que 
fazemos é sermos gratos a Deus 
pelo que temos. Lembro-me de, 
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há 8 anos atrás, pregar em minha 
igreja, onde nos cultos havia 
cinco pessoas. No entanto, toda 
reunião eu começava dizendo 
para uma grande multidão se 
colocar de pé. As pessoas não 
entendiam, falavam que eu era 
um coitado bem-intencionado. 
Eu falava isso porque eu estava 
vendo Deus levantar um exército 
diante dos meus olhos, e eu sei 
que isso é apenas o começo. 
 Nossas palavras são 
como sementes. Não podemos 
desprezar o poder de uma 
semente. Ela pode até parecer 
uma coisa pequena, inanimada, 
mas dentro dela existe potencial 
de vida, que pode gerar uma 
floresta inteira. Não esqueça 
disso; suas palavras não podem 
ser desprezadas, uma vez 
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que elas têm vida e um poder 
transformador. Por isso, creia e 
confesse.
























