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PPRREEFFÁÁCCIIOO  

 Creio que a maior realização que um ministro do 
Evangelho pode conseguir é a de levar o ser humano a 
conhecer, amar e servir ao Senhor, nascendo de novo, 
sendo cheio do Espírito e desfrutando de todas as 
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bênçãos que o Senhor Jesus providenciou na Sua morte 
no Calvário. 

Este livro é dedicado às pessoas que não possuem 
nenhum conhecimento sobre a fé. 

Gostaria de pedir àqueles que já possuem algum 
conhecimento para deixarem de lado o que sabem e 
examinarem, sem parcialidade, o que estou propondo. 

No final do livro, façam uma avaliação. 

Se o que aprenderam comigo é melhor do que seus 
conhecimentos antigos, deverão jogar fora a velha 
bagagem. 

Se a minha proposta aqui é inferior ao antigo 
conhecimento, continuem com ele. 

Posso garantir com certeza que trataremos a seguir 
de algo novo para nós. 

E o entendimento que os nossos irmãos do 
passado possuíam, o qual é o segredo do porquê eles 
obtiveram tantas e preciosas vitórias. 

Na verdade, vamos deixar de praticar a fé da sorte, 
para praticarmos a fé real. Isto é: 

Vamos deixar de orar para ver se algo acontece e 
passar a receber, como afirmou o Senhor Jesus: 

Porque, aquele que pede, recebe; e, o que busca, 
encontra; e, ao que bate, se abre. 

Mt 7.8 

 

Vamos aprender o que realmente significa crer em 
Deus. 

Como enfrentar as situações e sair vencedor. 

Como ter, usar e desfrutar tudo o que Cristo 
comprou para nós. 
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Eu nunca concordei com alguns “doutores” de 
teologia que ensinam que o ser humano não vale nada. 

Dizem alguns que não passamos de simples vermes 
a rastejar sobre o pó da terra. 

Para mim, isto, além de absurdo, é mentira. 

Todos crêem, inclusive esses “doutores”, no fato de 
Jesus ter pago um alto preço para nos resgatar — o que 
é verdade. 

Mas, se o preço pago foi alto, é porque temos um 
alto valor para Deus. 

Ninguém paga muito por algo desprezível. 

Bem pelo contrário, para o que vale muito, não se 
medem esforços. 

Isto foi o que o Senhor Jesus fez ao morrer por nós 
no Calvário. 

E, se o preço pago foi alto, é porque o nosso valor é 
grande. 

Se você deseja ser um vencedor sobre a doença, a 
miséria, o pecado e sobre todo o poder do diabo, 
continue comigo através deste livro. 

Eu não o escrevi em estilo literário, mas no estilo 
que o Espírito de Deus tem me ensinado. 

O estilo de quem tem a chama sagrada queimando 
no seu espírito e que deseja ver o povo de Deus 
ocupando a posição e a autoridade que o Senhor 
conquistou para nós. 

Na verdade, o povo não está precisando de sermões 
filosóficos, mas, sim, de aprender como tomar posse da 
bênção. 

Pensar em você, que deseja ardentemente a sua 
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libertação, mas não sabe como fazer para consegui-la, 
foi o que me impulsionou a preparar este trabalho. 

Eu sei o que significa precisar de uma bênção, ter 
fé que Deus pode concedê-la e não ter o conhecimento 
de como recebê-la. 

Sei também o quanto dói a gente servir ao Senhor, 
andar fielmente nos seus caminhos, viver uma vida 
santa e, ao enfrentar uma situação adversa, após clamar 
a Deus por ajuda, confiando que ela virá, amargar, com 
lágrimas a rolar pelo coração, a falta de resposta. 

Insisto que há algo errado. E o erro não está no 
Senhor e, sim, na nossa falta de conhecimento. 

É muito simples começar a tomar posse de todas as 
bênçãos que o Senhor Jesus comprou para nós. 

Portanto, eu ofereço o presente livro a todos os que 
lutarão pela fé que uma vez nos foi dada, e que em Nome 
de Jesus irão vencer. 

11..  DDEETTEERRMMIINNAAÇÇÃÃOO  

 Todo empreendimento tem o ponto inicial, o ponto 
de partida. 

O ponto de partida para o sucesso é o en-
tendimento, que chamo de DETERMINAÇÃO, ou seja: 
tomar posse da bênção. 

Tudo começou quando eu já não agüentava mais o 
sofrimento. 

Havia quase dois anos que estava sofrendo de um 
resfriado que não era destruído nem por remédios nem 
por orações. 

Eu vivia frustrado, pois, nas reuniões que realizava 
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diariamente, havia muitas pessoas que davam 
testemunhos de curas alcançadas através do meu 
ministério. 

Mas, apesar de orar sempre por mim, a minha cura 
não vinha. 

Quantas vezes, em oração, eu quase “esgoelava” a 
Deus, citando as suas promessas, pedindo-Lhe 
misericórdia e suplicando-Lhe que me curasse. 

Era o mesmo que orar à parede, ou ao chão; não 
havia resposta. 

Isto me chateava. Às vezes, eu pensava: 

“Deve ser algum pecado que talvez tenha cometido.” 

Então, começava desesperadamente a pedir ao 
Senhor que mostrasse que pecado era este, e resposta 
não havia. 

Muitas vezes, eu ficava furioso e perguntava ao 
Senhor se Ele não se importava comigo, se Ele não 
estava vendo que eu estava me intoxicando com tantos 
remédios. 

Apesar de furioso, não conseguia resposta. 

Era um quadro triste e deprimente. Eu, um 
pregador de milagres, acostumado a ver até paralíticos e 
cegos curados através das minhas orações, não 
conseguia a minha cura. 

Todos os dias, para dirigir qualquer culto, tinha que 
tomar meia hora antes pelo menos dois comprimidos, ou 
então teria problemas com a coriza durante o desenrolar 
da reunião. 

Por não encontrar a cura, vivia triste, aborrecido e 
revoltado com a minha “sorte”. 

Tudo o que sabia fazer ou que os outros me 
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ensinavam, eu tentava. 

Quantas vezes, após orar, eu dizia para mim 
mesmo: 

“Agora acabou, estou curado. Graças a Deus!” 

E saía confiante, certo de que os meus problemas 
haviam acabado. 

Mas, logo depois, descobria que mais uma vez havia 
me enganado. 

Temos na nossa Igreja um irmão muito querido, 
chamado Sr. Joaquim. 

Ele é uma pessoa tão simpática que qualquer um 
se sente bem perto dele. 

É um daqueles filhos de Deus com quem a gente 
tem prazer de conversar. 

Às vezes, ele ia à minha casa me ajudar a limpar o 
quintal e, ao me ver, começava a dar testemunhos do 
que o Senhor fizera na sua vida. 

Ele é muito emotivo e, logo que começava a dar o 
seu testemunho, começava também a chorar de alegria. 

Quase sempre o testemunho era de que, durante 
quarenta anos, sofrera diariamente de um resfriado que 
nunca o deixava. Então, um certo dia, foi à Igreja e 
recebeu a minha oração e, desde então, nunca mais 
tivera problema com o resfriado. 

Quando ele chegava neste ponto, eu dizia baixinho: 
“É ... mas o meu resfriado Deus não cura.” 

MEUS OLHOS FORAM ABERTOS 

Um dia, li o livro “O Nome de Jesus” de Kenneth E. 
Hagin. 
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Acabei de lê-lo no dia 2 de dezembro de 1984 e, de 
lá para cá, nunca mais tomei um comprimido sequer, 
com exceção de um antiácido que tomei 15 dias após, 
numa madrugada, por causa de uma indisposição 
estomacal — pois ainda não entendia plenamente esta 
mensagem da fé real. 

O que aconteceu com a minha fé? Mudou? Não é 
que a minha fé tenha mudado. 

O que realmente mudou foi o modo de usá-la. 

Foi o meu entendimento. 

E é exatamente isto que tem que ocorrer com você, 
ou então, nada acontecerá. 

Durante a leitura daquele livro, dois versículos me 
foram iluminados. 

Pela primeira vez, entendi o significado deles. 

Foram os versículos de João 14.13, e Marcos 11.23. 

Nos próximos capítulos vamos estudá-los com mais 
profundidade. 

O MEU MINISTÉRIO 

Desde então, o meu ministério sofreu uma guinada 
de 180°. 

Tenho ensinado estas verdades ao povo e, quase 
diariamente, recebo cartas de pessoas contando os mais 
lindos testemunhos de bênçãos alcançadas. 

Creio que o povo precisa urgentemente de alguém 
que lhes abra as Escrituras. 

As pessoas estão saturadas de tantos ensinamentos 
dos homens. 
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Agora precisam aprender o real significado da 
Palavra de Deus. 

Quando a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós 
fomos sarados, Ela não está mentindo. 

Como ficar curado é a questão. 

O que precisamos fazer para ter na nossa vida o 
que a Palavra garante nos pertencer? 

O que precisamos fazer é usar a Palavra de Deus. 

Quando usamos a Palavra de Deus, estamos 
inibindo, acorrentando toda a força do mal, e estamos 
colocando em operação o Poder de Deus. 

Desde que aprendi estas verdades, a Bíblia tornou-
se para mim o que Ela sempre foi — a Palavra de Deus. 

Tem sido maravilhoso usar a Palavra na minha 
vida, na vida de meus familiares e na vida de milhares 
de pessoas que, através do meu ministério, estão se 
chegando a Deus. 

22..  AA  GGRRAANNDDEE  RREEVVEELLAAÇÇÃÃOO  

E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, 
para que o Pai seja glorificado no Filho. 

Jo 14.13 

 

 Aqui está a grande revelação. Esta palavra 
pedirdes está mal traduzida. Deveria ter sido traduzida 
por determinardes. 

O verbo traduzido da língua grega por pedir tem o 
sentido de determinar, exigir, mandar. 

Em outras palavras, não precisamos pedir ao 
Senhor a bênção, e sim, exigir que ela se manifeste em 
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nossa vida. 

Aqui reside praticamente metade do segredo do 
sucesso na vida espiritual. 

Exigir a bênção que, segundo a Palavra, já é nossa, 
é simplesmente concordar com o Senhor e não deixar o 
diabo ficar com aquilo que nos pertence. 

Ao exigirmos o cumprimento de tudo o que 
legalmente nos pertence, estamos agindo estritamente 
dentro da vontade do Senhor, expressa nas Escrituras. 

Certamente não podemos exigir que Deus faça algo 
por nós. 

Mas exigir a bênção não é dar ordens ao Senhor. 

É obedecer-Lhe. 

É começar a assumir a posição de filho de Deus. 

É reconhecer que, quando Jesus morreu lá no 
Calvário, pagando com a vida o preço do pecado de 
Adão, nós fomos reconciliados — trazidos de volta a 
Deus. 

A maioria do povo de Deus está fazendo exatamente 
o oposto do que deveria ser feito. Eles oram e jejuam, 
suplicando ao Senhor para conceder-lhes algo que, na 
verdade, Ele já concedeu. 

Este não é o caminho para recebermos as bênçãos 
de Deus. A maneira correta é exigir no Nome de Jesus 
que o mal saia da nossa vida. 

33..  ÉÉ  DDEESSNNEECCEESSSSÁÁRRIIOO  PPEEDDIIRR  

 O cristão não precisa ficar orando, suplicando ao 
Senhor que o cure ou lhe dê sucesso, prosperidade ou 
vitória sobre as tentações. 



11 

Tudo o que tem a fazer é exigir que o mal saia da 
sua vida, determinando assim a bênção. 

Quando digo que não precisamos pedir a cura, etc., 
eu não estou me colocando contra as orações. Na 
verdade, creio sinceramente que, quanto mais orarmos, 
melhor viveremos. 

Mas, orar pedindo a cura é desnecessário, pois ela 
já nos foi concedida. 

 
Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que 
diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento 
daquele que nos chamou por sua glória e virtude. 

2Pe 1.3 

 
Como alguém pode pedir ao Senhor que lhe 

conceda algo, se o próprio Deus afirma na Sua Palavra 
que tudo o que nos diz respeito à vida já nos foi dado? 

Orar pedindo que Deus o cure é tão desnecessário e 
ilógico como é para qualquer filho, na hora da refeição, 
em casa, assentado à mesa, ficar pedindo ao pai um 
pouco do alimento que ali foi colocado para todos se 
servirem. 

É a mesma coisa. 

O Senhor declara nas palavras de Pedro que tudo o 
que nos diz respeito à vida nos foi dado — já foi. 

Eu sei que para muitos isto soa estranho. É que a 
vida toda eles aprenderam a agir de modo incorreto. 

Eu também fui ensinado de maneira errada. 
Pensava que, sempre que houvesse necessidade, deveria 
ir ao Senhor suplicando as Suas bênçãos. Fiz isto várias 
vezes. Algumas vezes funcionou, outras não. 

Mas, quando aprendi o método correto de viver da 
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fé, toda a minha vida e o meu ministério mudaram da 
água para o vinho. 

Resumindo tudo o que aprendi, eu descobri: Não 
precisamos mais pedir. 

Só determinar, exigir, ou seja: Tomar Posse da 
Bênção. 

44..  CCOOMM  VVOOCCÊÊ  TTAAMMBBÉÉMM  

 Para que tudo isto descrito por mim neste livro 
ocorra na sua vida, é necessário que haja uma auto-
estima e uma auto-valorização de si mesmo. 

Enquanto você achar que isto é verdade, mas talvez 
não seja para você, certamente não irá receber nada de 
Deus. 

Sentir que você não é digno da bênção, achar que 
não possui fé suficiente para reclamá-la ou para 
determiná-la é um dos truques que o diabo usa para 
continuar escravizando-o. 

Há muitos que estão exatamente nesta posição. E 
pior; alguns acham que o Senhor está lhes mostrando 
que eles não merecem a bênção. 

Se isto está ocorrendo com você, agora mesmo diga 
ao diabo que não mais aceita a ingerência dele na sua 
vida. 

Tudo o que diz respeito à vida lhe foi dado. 

Agora, assuma a sua autoridade em Cristo e, em 
Nome de Jesus, exija a sua bênção. 

Na cidade de Catanduva, no interior de São Paulo, 
um senhor me procurou para contar o que aconteceu 
com a sua criação de porcos e galinhas que estava 
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morrendo. 

Disse que todos os dias tinha que enterrar pelo 
menos uma criação. Aí, numa manhã, ele ligou a 
televisão e me ouviu falar sobre a determinação. 

E, mesmo sem muita orientação, o que na verdade 
é desnecessário, abriu a porta da cozinha e foi ao 
quintal, onde gritou com a mão levantada: “Aqui não vai 
morrer mais porco nem galinha, em Nome de Jesus!” 

Com lágrimas a rolar pela face, ele testemunhou 
que, após este dia, nenhuma criação havia morrido mais 
no seu sítio. 

Este homem entendeu, numa pequena fração de 
tempo, o que eu havia entendido no dia 2 de dezembro 
de 1984; e tomou uma posição, determinando que, a 
partir daquele instante, não haveria mais ataque do 
diabo na sua propriedade. Ele conseguiu. 

Isto é fácil. Pode e deve ocorrer também com você. 

Isto é a essência do ensinamento de Jesus em João 
14.13. 

Só não ocorrerá se você não agir como Jesus 
ensinou. 

Não há a menor chance de não funcionar. A honra 
e o caráter do Senhor Jesus estão em jogo. Foi Ele quem 
nos ensinou a agir deste modo e, sem dúvida, Ele terá o 
maior prazer em honrar a Sua Palavra. 

 
Assim será a palavra que sair da minha boca: ela 
não voltará para mim vazia, antes fará o que me 
apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. 

Is 55.11 

 
Muitos passam o tempo todo sofrendo enquanto 
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oram pedindo a Deus que os cure, solucione os seus 
problemas, salve os pecadores e faça uma porção de 
coisas. 

E, por não receberem a resposta daquilo que 
chamam de oração, ficam frios na fé, tornam-se até 
mesmo inoperantes no Evangelho, e quase sempre se 
desanimam de buscar o Senhor. 

Há alguns que só não abandonaram a Deus por 
medo do inferno, mas em suas vidas não há mais o 
mínimo sinal de servirem ao Senhor. 

Esta certamente não é a conduta que o Senhor 
espera dos Seus filhos. 

A Bíblia diz que devemos servi-Lo com inteireza de 
coração e com alegria. 

 
Servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a ele 
com canto. 

Sl 100.2 

 
Não podemos servi-Lo com a cara derrotada e o 

espírito amargurado só para evitarmos o inferno. 

Devemos servir ao Senhor porque somos filhos dEle 
e porque Ele venceu todas as coisas para que fôssemos 
livres. E, nesta liberdade que é total, nós O escolhemos 
como o nosso Deus e Senhor. 

Talvez você seja um dos milhares que estão 
aguardando do Senhor alguma bênção. 

Se você está nesta posição — aguardando que Deus 
lhe conceda algo, é melhor mudar de atitude. 

Deus já fez o que tinha que fazer para você. Ele já 
veio, tomou o seu pecado, as suas doenças e 
enfermidades, morreu, venceu o diabo, e tomou das 
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suas mãos as chaves da morte e do inferno. 

Agora você tem que fazer algo. 

Milhares de pessoas estão aprendendo a exigir a 
bênção. Estão vivendo bem, curadas, prósperas e 
desfrutando da plenitude das bênçãos do Senhor. 

O mesmo pode e deve ocorrer em sua vida também. 
Só depende de você. 

Quando você aprender que a sua cura não depende 
de Deus, toda a sua atitude para com a doença mudará. 
Enquanto não houver esta mudança, nada ocorrerá. 

A parte de Deus, em relação a nossa cura e outras 
bênçãos, Ele já fez. Agora nós temos de tomar uma 
atitude definitiva. 

Ele veio e tomou o nosso lugar. Ele carregou as 
nossas doenças. 

Se Ele fez isso por nós, então estamos livres. 

Podemos nos alegrar nesta verdade. 

O mal não nos dominará mais. 

Já fomos curados pelas feridas de Jesus. 

 
Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas 
enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; e 
nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, e 
oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas 
transgressões, e moído pelas nossas iniqüidades: o 
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas 
suas pisaduras fomos sarados. 

Is 53.4,5 

 
Quando você ora pedindo ao Senhor que o cure, é 

como se você estivesse dizendo que não crê que Ele 
estava falando a verdade quando fez esta declaração na 
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Sua Palavra. 

Pare de viver chorando, suplicando a Ele que tenha 
pena e misericórdia de você. Assuma a sua bênção. 
Aceite-a na sua vida. 

Diga agora ao diabo para ele desaparecer da sua 
vida com tudo o que é dele. 

Deus não lhe promete a cura. Ele declara que você 
já foi curado — pelas feridas de Jesus. 

55..  EESSPPEERRAANNDDOO  NNOO  SSEENNHHOORR  

 Há muita gente que entende mal o versículo 1 do 
Salmo 40: 

 
Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou 
para mim, e ouviu o meu clamor. 

 
Pensam que esta canção de Davi significa que eles 

têm que orar e esperar até que Deus resolva ou decida 
curá-los. 

E, lá no leito de enfermidade, ficam esperando 
pacientemente que Deus venha em seu socorro, 
enquanto dia e noite gritam e gemem, não suportando 
mais as dores. 

Você não acha que o Deus que na Bíblia se 
identifica como nosso Pai, e que segundo Jesus nos 
ensinou, já sabe do que precisamos antes mesmo de 
pedirmos, seria um pouco mau se realmente agisse 
assim? 

Pois, apesar de nos ver sofrer, nada faz, deixando-
nos padecer até que um dia decida nos ajudar? 

Este conceito de Deus é errado. 
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Não é Deus que irá nos abençoar. Ele já fez tudo o 
que tinha que fazer em relação à nossa cura. 

Agora nós temos que fazer algo. Ou seja: exigir que 
o mal saia da nossa vidas. 

Na verdade, o Senhor tem estado o tempo todo 
esperando que determinemos para que Ele possa fazer a 
obra. 

Você não deve ficar indeciso em obedecer à Palavra 
de Jesus. Você não estará pecando quando agir sob a 
orientação do Senhor. Pecará sim, se Lhe desobedecer. 

Lembre-se: determinar não é ordenar a Deus, e, 
sim, ao diabo que tire de você as suas garras e que 
desapareça do seu corpo, da sua família, do seu 
dinheiro e da sua propriedade. É tomar conta do seu 
território, onde você deve ser quem manda, quem tem a 
última palavra. Quando você agir assim, descobrirá que 
o diabo lhe obedece. 

E, se você não tomar posse da sua bênção, exigindo 
que o mal saia do seu corpo, pode ficar certo de que 
alguém ficará muito feliz — esse alguém é o diabo. 

Como ele gosta que você fique pacientemente 
esperando até que Deus “resolva” abençoá-lo! Este é um 
dos truques mais bem preparados pelo maligno, pois, 
enquanto você espera, ele pode continuar atacando e 
destruindo sua vida. 

É hora de você decidir dar um basta nesta situação. 
É hora de se levantar e tomar posse da bênção. 

O salmista Davi disse que esperou pacientemente 
no Senhor. Ele viveu antes do Calvário. Até então, 
ninguém havia nascido de novo. 

Davi era servo do Senhor e não filho. Como servo, 
Ele não possuía os direitos que nós, os filhos, 
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possuímos. 

Hoje tudo é passado. Não temos que esperar até 
Deus ouvir o nosso clamor. Ele já ouviu e já veio nos 
acudir. 

Jesus era Deus que se manifestou em carne para 
destruir as obras do diabo. 

Ninguém precisa esperar pacientemente no Senhor. 
Ao contrário, devemos agir com ousadia na Sua 
presença, que é uma forma de agradecer-Lhe pelo que 
fez por nós. 

 

No qual temos ousadia e acesso com confiança, pela 
nossa fé nele. 

Ef 3.12 

 

É hora de parar de chorar e agir de uma vez por 
todas. 

Quando você age com fé, ousadia e coragem em o 
Nome de Jesus, você coloca o poder de Deus em ação. 

Pense nisso: O poder de Deus só entra em ação 
quando você determina, isto é, quando você assume a 
sua posição em Cristo. 

Deixar de exigir a bênção é uma confissão de que a 
Palavra do Senhor nada significa para você. 

A Palavra de Deus assume o lugar ausente de 
Jesus. 

A Palavra só fará aquilo que você determinar. 
Aquilo que você crer que lhe pertence e que em Nome de 
Jesus reivindicar. 

Se neste momento você assumir a sua posição e 
exigir em Nome de Jesus os seus direitos, a Palavra de 
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Deus fará aquilo para o que foi enviada. 

Ele já se inclinou e ouviu o seu clamor. 

66..  OOSS  AANNJJOOSS  EEMM  AAÇÇÃÃOO  

Talvez você nem imagine o que acontece quando 
você determina — o poder de Deus entra em ação. 

As bênçãos já foram adquiridas para nós pelo 
Senhor Jesus. Para tê-las, não precisamos orar 
suplicando-as, mas sim, determinar, ou seja, tomar 
posse delas pelas nossas palavras. 

Ao exigirmos que o diabo se afaste de nós com o 
mal e ao confessarmos que a bênção declarada na 
Palavra é nossa, o poder de Deus — os anjos — entra em 
ação, realizando aquilo que queremos. 

No Velho Testamento, temos um exemplo do poder 
que têm as nossas palavras. 

O profeta Daniel estava orando para receber uma 
resposta e a obteve. O anjo do Senhor veio a ele e lhe 
declarou o seguinte: 

 
Então ele me disse: Não temas, Daniel, porque 
desde o primeiro dia, em que aplicaste o teu coração 
a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, 
são ouvidas as tuas palavras; eu vim por causa das 
tuas palavras 

Dn 10.1 2 

 
Preste atenção que o anjo não disse que Deus o 

havia enviado. Também não disse que Daniel pediu que 
ele viesse. 

Ele veio por causa das palavras que Daniel havia 
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pronunciado. 

Quando você se levanta em o Nome de Jesus, e 
exige que o diabo e os demônios cessem de atacá-lo, no 
mesmo instante os anjos do Senhor entram em 
operação. 

Agir em o Nome de Jesus significa agir do mesmo 
modo que agiria Jesus. 

O mesmo poder que Deus executou, executa e 
executará o que Jesus disser, também opera do mesmo 
modo quando agimos em o Nome do Senhor. 

O anjo foi claro “Eu vim por causa das tuas 
palavras.” Pode estar certo de que, quando você agir em 
o Nome de Jesus, exigindo a sua bênção, os anjos virão. 

A palavra da fé, pronunciada por qualquer cristão, 
faz com que os anjos entrem em operação 
imediatamente. 

 

77..  PPEERRGGUUNNTTAASS  SSEEMM  RREESSPPOOSSTTAASS  

 Pode parecer simples, mas este é o melhor meio de 
recebermos as bênçãos do Senhor. 

Quando começamos a agir por este método de 
Deus, não só estamos obedecendo ao Senhor, mas 
entrando por um caminho que nos fará possuir o que 
quisermos. 

 
Ao agradarmos a Deus, até os desejos do nosso 
coração serão satisfeitos. 

Sl 37.4 

 
Desde pequeno, eu trazia no meu coração certas 
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perguntas sem respostas. 

Aos seis anos, eu dei a minha vida ao Senhor. Tive 
momentos de altos e baixos até aos 20 anos, quando me 
firmei na fé. 

Durante todos esses anos, eu nunca aceitei que o 
sofrimento fizesse parte da vida do crente. No meu 
espírito, tinha a certeza de que algo estava faltando, mas 
não sabia exatamente o que era. 

Várias vezes, eu engolia a seco algumas respostas 
recebidas quando indagava por que o irmão tal, que 
aparentemente servia fielmente ao Senhor, estava 
enfermo, ou não prosperava. 

Diziam: “Bem, Deus tem os Seus caminhos.” 

Eu não aceitava. 

Todos os caminhos de Deus estão na Bíblia. 

Ele não tem outros caminhos para trilharmos ou 
para revelar a Sua vontade. 

Em toda a Bíblia, não se registra um só caso de 
alguém não ter obtido resposta quando suplicou a 
bênção ao Senhor Jesus. 

Como eu não queria pecar e nem ofender ninguém, 
ficava em silêncio. Mas, no coração, lá no íntimo do meu 
ser, carregava muitas perguntas, esperando que um dia 
pudesse obter as respostas. 

Quando entendi a determinação, tive de uma vez 
por todas as respostas. Afinal, nós mesmos decidimos 
tudo o que teremos ou não em nossas vidas. 

Aprendi que estava errado o nosso entendimento de 
como as coisas espirituais funcionam, e que, se 
determinássemos, o milagre nos seria feito. 

Aí, então, não esperei mais nem um minuto, pois já 
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tinha as respostas de que precisava. 

Entrei na presença de Deus em oração, pedindo-
Lhe que perdoasse a minha ignorância, a qual muitas 
vezes me fez duvidar da Sua fidelidade. Em seguida, 
exigi que o diabo saísse com o seu resfriado da minha 
vida e, desde então, estou curado. 

Tenho ensinado estas revelações nas igrejas e 
através dos nossos programas de televisão. Hoje, 
existem milhares de pessoas que estão vivendo uma 
nova dimensão de vida — estão determinando e 
vencendo. 

Todas aquelas perguntas, para as quais eu não 
tinha resposta, me foram respondidas. 

A fé deixou de ser para mim algo nebuloso, 
misterioso, que alguns possuíam e outros não. 

Ela passou a ser algo vivo, que funciona, e sempre 
produzirá aquilo em que eu acreditar sobre a Palavra de 
Deus, após dar a minha ordem em Nome de Jesus. 

Você não tem que tentar encontrar respostas às 
suas perguntas. A Palavra do Senhor é a resposta total 
para todas as suas necessidades. 

É triste ver um cristão vivendo pacientemente, 
servindo ao Senhor de coração e, ao mesmo tempo, 
sofrendo. E é mais triste ver que muitos estão 
perguntando a Deus o porquê dos seus sofrimentos. 
Outros estão encontrando “respostas” (desculpas) para 
seus sofrimentos. 

Como o maligno tem conseguido fazer com que 
milhares de pessoas continuem no sofrimento! Como ele 
tem sido capaz de manter na miséria e na doença, 
cheios de problemas e de males, uma porção de filhos de 
Deus! 
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É hora de gritarmos a nossa libertação! 

É hora de assumirmos a nossa posição de filhos 
resgatados pelo Senhor e de passarmos a viver libertos! 

 
Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis 
livres. 

João 8.36 

 
O que Jesus fez por nós? Libertou-nos do império 

das trevas? Completamente? Sim. 

Então somos livres. Não devemos nada — 
absolutamente nada ao diabo. 

Éramos pecadores, mas Ele tomou o nosso pecado. 

Éramos amaldiçoados pelas doenças, enfermidades, 
males e miséria. 

 
... Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniqüidade de 
nós todos... o trabalho da sua alma ele verá, e ficará 
satisfeito; com o seu conhecimento o meu servo, o 
justo, justificará a muitos: porque as iniqüidades 
deles levará sobre si. 

Is 53.6,11 

 
Na obra que Cristo fez no Calvário encontram-se as 

respostas para todas as perguntas. 

Aqueles que, ao invés de acreditar no que Deus 
revela na Sua Palavra, insistem em indagar ao Senhor o 
porquê sofrem, certamente encontrarão resposta. 

Não do Senhor, mas do diabo. 

Insistir em querer saber algo que claramente Deus 
já nos revelou, significa que O estamos chamando de 
mentiroso. 
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Ele diz que nós já fomos curados. Jesus suportou 
as feridas para que fôssemos curados. 

Isso é o bastante. 

Não precisamos bancar o idiota clamando para que 
Ele nos diga porquê sofremos. 

Muitos, ao fazerem isso, tiveram as mais variadas e 
estranhas respostas. Só que não foi o Senhor quem lhes 
respondeu. 

Toda vez que desprezamos a Palavra do Senhor 
sobre qualquer assunto, damos ao diabo permissão para 
nos enganar. 

Alguém uma vez me disse: “Mas, Deus não colocou 
os médicos no mundo?” 

Esta pessoa estava querendo justificar a sua 
incredulidade. 

Eu respondi: “É verdade. Ele é tão bom que pensou 
nos crentes incrédulos.” 

Qualquer orientação que não venha da Palavra de 
Deus deve ser repudiada, descartada e esquecida. 

88..  SSIIMMPPLLEESS  EE  DDEESSCCOOMMPPLLIICCAADDOO  

Deus não fez nada complicado. Os homens é que 
complicam suas próprias atitudes e tentam complicar 
também as coisas de Deus. 

Na verdade, Ele intencionou que as coisas 
espirituais fossem simples a ponto das crianças, dos 
débeis mentais e das pessoas de pouco raciocínio 
entenderem sem dificuldade. Assim, todos podem 
entender e, deste modo, receber as Suas bênçãos. 

As coisas de Deus são sempre simples e 
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descomplicadas. 

Quando penso na simplicidade e na facilidade para 
os nossos problemas serem resolvidos, fico tentando 
encontrar meios para fazer as pessoas entenderem a 
determinação e, assim, obterem o sucesso. 

Quantos lares não seriam destruídos se as pessoas 
aprendessem a usar a autoridade que o Senhor já Lhes 
deu, exigindo que o diabo tirasse as mãos dos seus 
entes queridos! Quantos cristãos ficariam curados 
completamente se parassem de orar negativamente, 
suplicando ao Senhor pela cura, e orassem agradecendo 
a Jesus por já ter levado as suas doenças, crendo que 
aquilo que determinaram lhes está sendo feito. 

Não há a menor razão para você continuar 
sofrendo. 

O que precisava ser feito já o foi — pelo Senhor 
Jesus na Sua morte. 

Ele veio e pagou plenamente o débito que tínhamos 
para com o diabo. 

O preço já foi pago. Nada mais há para ser feito. 

Cristo não veio salvar pela metade. Ele não veio 
realizar uma obra incompleta. 

Ele não veio fazer um remendo. 

 
Havendo riscado a cédula que era contra nós nas 
suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos 
era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a 
na cruz. 

Cl 2.14 

 

Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se 
maldição por nós... 
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Gl 3.13 

 
Então, é simples o plano de Deus? Sim, realmente 

é. E saiba que isto é tudo o que você precisa saber para 
receber a bênção. 

A obra já foi feita. Agora viva liberto. 

99..  AA  SSUUAA  OORRDDEEMM  NNÃÃOO  FFAALLHHAARRÁÁ  

Há muita coisa que estamos sofrendo 
desnecessariamente. Na verdade, não temos de sofrer 
coisa alguma. 

Já fomos resgatados. 

Temos sim é que assumir a nossa posição de filhos 
recriados em Cristo Jesus e começar a reinar na vida 
através de Jesus Cristo, nosso Senhor. 

Não importa o mal que esteja Lhe atacando. Todo e 
qualquer mal não vem de Deus. Vem do diabo. 

Se você quer sinceramente ser liberto, então deve 
assumir a sua posição em Cristo. 

Quando você se dirigir ao mal e ordenar-lhe que 
saia da sua vida, ele terá de sair. 

O diabo sabe que é obrigado a nos obedecer quando 
falamos no Nome de Jesus. 

É como se o próprio Jesus estivesse dando a ordem. 

Se, depois de você determinar, os sintomas 
persistirem e você disser: “Bem, eu acho que não fiz a 
oração certa... este caso é diferente... é difícil mesmo!”, 
pode estar certo de uma coisa: não adiantou nada a sua 
ordem. 

Você anulou a sua fé. 
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Se, ao contrário dessa oração negativa, você 
começar a determinar em Nome de Jesus, pode estar 
certo de que a sua ordem não falhará. 

As palavras de Jesus não poderão passar, ainda 
que o céu e a terra passem. Veja Mateus 24.35. 

Quando você agir sobre a palavra de Jesus, passe a 
considerar a obra feita. 

Pode mesmo ter certeza de ter alcançado a vitória, 
ainda que fisicamente não veja os resultados. 

E, por mais difícil e desanimadora que a situação 
possa parecer, não tema, não aceite as sugestões do 
diabo e nem confesse a derrota. 

Saiba que o diabo fará corpo duro para você 
desanimar. Ele tentará de todas as maneiras possíveis 
fazer com que você desanime. 

Ele sabe que muitos não são constantes na fé, e 
que, quando pinta um quadro ameaçador, estes 
“cristãos” correm e se refugiam na caverna da derrota, 
orando e chorando, enquanto perguntam ao Senhor 
porquê suas vidas vão mal a ponto de não suportarem 
mais. 

Vamos assumir a nossa posição de filhos de Deus e 
passemos soltar a declaração do que cremos, 
determinando toda a nossa vitória. Então, a partir deste 
momento, podemos descansar, mesmo que os sintomas 
persistam. 

Determinar a bênção é exigir, acreditando sem 
sombra alguma de dúvida, que o poder de Deus honrará 
o que foi dito. 

Determinar é usar o Nome de Jesus, e o Nome de 
Jesus jamais falha. 

Quando usamos o Nome de Jesus com res-
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ponsabilidade, estamos, em outras palavras, colocando 
em ação, em operação a nosso favor, todo o poder de 
Deus. 

O céu — toda a autoridade de Deus — fica inerte 
em relação a nós, até que decidimos agir segundo a 
Palavra e em o Nome de Jesus. 

Quando então damos a ordem para que o mal seja 
desfeito, imediatamente o poder de Deus realiza a obra. 

A nossa ordem não falhará. 

Enquanto você não assumir o seu lugar, o poder de 
Deus não poderá agir a seu favor. 

Foi a palavra falada pela mulher siro-fenícia que fez 
com que o demônio saísse da sua filha (Veja Marcos 
7.29). 

É a sua palavra que lhe trará a bênção. 

O centurião romano pediu que Jesus dissesse uma 
Palavra que o seu servo seria curado (Veja Mateus 8.8). 

Quando você dá a ordem, usando o Nome de Jesus, 
o mal não resiste. 

Você NÃO tem que ordenar a Deus ou aos Seus 
anjos. Você tem que ordenar ao diabo que ele, com tudo 
o que é dele, saia da sua vida. 

Assuma o seu direito de falar em Nome de Jesus e 
receba a sua bênção. 

1100..  AA  BBEENNÇÇÃÃOO  NNÃÃOO  ÉÉ  EESSMMOOLLAA  

Se você mandar o mal ir embora, Jesus garante que 
Ele mesmo fará com que o mal saia. 

E, se os sintomas persistirem, não diga: “Acho que 
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tenho que orar de novo.” 

Não, não diga isto e nem faça isto. Creia que se fará 
aquilo que você disse. 

Você já exigiu em o Nome de Jesus e o mal não 
pode resistir. Agora o poder de Deus está agindo para 
confirmar a Palavra do Senhor. 

Quando você falou a Palavra da fé, os anjos de 
Deus vieram fazer a obra. Não diga diante deles ter sido 
errado o que você fez. 

Creia nas suas declarações com base na Palavra. 

O que você diz é o que você terá. Determinar é 
marcar tempo, fixar, definir, prescrever, ordenar, 
estabelecer, decretar e decidir. 

É tomar posse da bênção. 

Agora você já sabe que é você quem determina, 
quem fixa os limites, quem diz o que você terá ou não. 
Por isso, pare de orar chorando, de se lamentar, 
suplicando que Deus, na Sua bondade, lembre-Se de 
você. 

Este tipo de oração pode parecer espiritual. Alguém 
pode achar lindo orar assim; mas isto não tem nenhum 
valor. 

Se você continuar a orar deste modo, pode escrever 
que provavelmente o seu sofrimento continuará. 

Vamos agir de maneira certa, como Jesus ensinou. 

Vamos assumir a nossa posição. E, então, po-
deremos começar a nos alegrar na presença do 
Altíssimo. 

Vamos orar sim, mas não para mendigar a bênção, 
e, sim, para agradecê-la. 
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A bênção não é uma esmola. 

Ela é o pão dos filhos. 

E se é pão dos filhos, então é para nós. 

Na verdade, a mesa já foi preparada: 

 
Preparas uma mesa perante mim na presença dos 
meus inimigos... 

Sl 23.5 

 
Agora é só nos assentarmos e passarmos a nos 

alimentar do que quisermos. 

1111..  FFOOMMOOSS  MMAALL  EENNSSIINNAADDOOSS  

 E quase cômico o que acontece na maioria das 
nossas igrejas. 

Dizemos ter sido salvos por Jesus, ser filhos 
amados de Deus e muitas coisas mais. 

No entanto, se um descrente, a quem temos dito 
estas coisas, chegar numa de nossas reuniões de 
oração, ele nunca desejará se converter. 

Certamente irá ouvir o povo orando: 

“Ó Deus, salva o meu filho... Senhor me ajude que 
estou desempregado... Ó Pai, me cura... Eu já não 
agüento mais”, etc. 

Incrível, mas é a pura verdade. 

Chamamos Deus de Pai e vivemos em pleno mar de 
sofrimento. 

Creio que quase toda a nossa “teologia” tem que ser 
mudada. 
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Fomos mal ensinados e, por isso, estamos sendo 
destruídos. 

Francamente o profeta Oséias se referiu a nós 
quando escreveu: 

 
O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o 
conhecimento... 

Os 4.6 

 
Durante muito tempo sofri. Orei, jejuei, suplicando 

ao Senhor que me curasse. 

Eu não sabia que Ele não iria fazer a obra duas 
vezes. Ele já havia me curado pelas feridas de Jesus. Eu 
é que agora tinha que fazer alguma coisa com a minha 
doença. 

Mas, por não ter ciência disto continuava a orar. 

Muitas vezes, eu pensava que talvez o Senhor não 
estivesse me atendendo porque eu havia cometido algum 
pecado. Então, desesperadamente eu suplicava para Ele 
me mostrar qual era o pecado que me separava dEle. 

E, por mais que orasse, a resposta não vinha. 

Porém, ao aprender a determinação, comecei a 
exigir que o diabo saísse do meu corpo com as suas 
doenças. 

Resultado: 

Saiu — estou curado. Glória a Deus! 

O MESMO COM VOCÊ 

Agora é como se Deus estivesse lhe mostrando as 
suas reais possibilidades nEle. 
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É exatamente isto que Ele está fazendo. O Senhor 
está lhe mostrando que, a partir de agora, tudo o que 
você determinar no nome dEle, Ele mesmo fará. 

Em outras palavras — você é quem determina o que 
terá ou não. 

Você é de Deus. Recriado em Cristo Jesus para o 
sucesso, para uma vida plena, para determinar o que 
quiser, e vencer. 

Diga como o Apóstolo Paulo: 

 

Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 

Fl 4.13 

 

Um dia, o Senhor Deus dirigiu-se a um jovem 
chamado Josué e lhe disse: 

 

Moisés, meu servo, é morto: levanta-te pois, agora, 
passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que 
eu dou aos filhos de Israel 

Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé vo-lo 
tenho dado, como eu disse a Moisés... 

Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da 
tua vida: como fui com Moisés, assim serei contigo: 
não te deixarei nem te desampararei. 

Esforça-te, e tem bom animo: porque tu farás a este 
povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. 

Js 1.2,3,5,6 

 
Aqui o Senhor disse que toda aquela terra seria dos 

filhos de Israel. Mas, eles tinham que pisar nela. 

Cada passo deles era mais terreno que passaria a 
lhes pertencer. Se eles não colocassem os pés, a terra 
não seria deles. 
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Eles creram e possuíram grande parte daquela 
terra. Porém, um dia, o Senhor disse a Josué: 

 
...Já estás velho, entrado em dias; e ainda 
muitíssima terra ficou para possuir. 

Js 13.1 

 
Eles poderiam ter tido mais. O erro foi deles, não do 

Senhor. 

Hoje o Senhor nos dá uma promessa semelhante. 

 

E tudo quanto pedirdes (determinardes, exigirdes) 
em Meu Nome Eu o farei... 

Jo 14.13 

 

Se fracassarmos em receber qualquer bênção, é por 
nossa culpa. 

O que exigirmos, Ele o fará. 

1122..  HHOOMMEENNSS  QQUUEE  DDEETTEERRMMIINNAARRAAMM  

 Josué era um homem com uma missão. Deus 
havia declarado a Ele que: 

 
Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da 
tua vida: como fui com Moisés, assim serei contigo: 
não te deixarei nem te desampararei... Não to 
mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não 
pasmes, nem te espantes: porque o Senhor teu Deus 
é contigo, por onde quer que andares. 

Js 1.5,9 
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Ele creu na Palavra do Senhor e foi à luta. 

Certo dia, estava numa batalha muito séria. Ele 
orou ao Senhor e, em seguida, diante dos olhos dos 
israelitas, determinou que o sol e a lua parassem. 

 
Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o 
Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, 
e disse aos olhos dos Israelitas: Sol detém-te em 
Gibeão, e tu lua, no vale de Aijalom. 

Js 10.12 

 

E assim aconteceu. 

Outro que conhecia a sua posição diante de Deus 
era Davi. 

Ele não ficou orando, chorando e pedindo a todo 
mundo que orasse por ele para que pudesse vencer o 
Golias. 

Bem pelo contrário, ele cria que o Senhor estava 
com ele e correu para a peleja, dizendo: 

 
Tu vens a mim com espada, e com lança, e com 
escudo; porém eu venho a ti em nome do Senhor dos 
exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem 
tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará 
na minha mão... E saberá toda esta congregação 
que o Senhor salva, não com espada, nem com 
lança; porque do Senhor é a guerra... 

1 Sm 17.45-47 

 
Os apóstolos Pedro e João, certo dia, usaram a 

determinação e curaram um paralítico que lhes solicitou 
uma esmola: 
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E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da 
oração, a nona. E era trazido um varão que desde o 
ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias 
punham à porta do templo, chamada Formosa, para 
pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a 
Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu 
que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fi-
tando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou 
para eles, esperando receber deles alguma coisa. E 
disse Pedro: Não tenho prata nem ouro; mas o que 
tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o 
Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão 
direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se 
firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e 
entrou com eles no templo, andando e saltando e 
louvando a Deus. 

At 3.1-8 

 
A Bíblia nos dá o seguinte relato do apóstolo Paulo 

usando a determinação — ou a Palavra de autoridade. 

 
E estava assentado em Listra certo varão leso dos 
pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca 
tinha andado; este ouviu falar Paulo, que, fixando 
nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, 
disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. 
E ele saltou e andou. 

At 14.8-10 

 
Paulo não pediu que Deus o curasse. Ele viu que o 

homem tinha fé, ordenou, e o milagre ocorreu. 

Também na ilha de Malta, após um naufrágio, o 
apóstolo Paulo, sabendo que o pai do maioral da ilha 
estava acamado, orou e, em seguida, curou o homem. O 
que Paulo fez? Ele determinou e o milagre ocorreu (veja 
Atos 28.8). 
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A Bíblia fala a respeito de Elias: 

 
Elias era homem sujeito às mesmas paixões que 
nós, e, orando, pediu que não chovesse, e, por três 
anos e seis meses, não choveu sobre a terra. E orou 
outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o 
seu fruto. 

Tg 5.17,18 

 
Os homens que fizeram grandes coisas no passado 

não eram especiais, privilegiados. Também não eram 
pessoas a quem Deus dotara de um poder diferente e, 
por isso, faziam o que queriam. 

A diferença entre eles e nós é que eles tinham o 
entendimento de como as coisas espirituais funcionam. 

Hoje, qualquer um que aprende a tomar posse da 
bênção também pode agir e fazer semelhante aos irmãos 
do passado. 

Não somos diferentes deles. Temos o mesmo Deus e 
as mesmas promessas. Se não ocorre conosco o mesmo, 
deve ser porque não temos agido como eles agiam. 

Determinar é viver a vida cristã no mais alto nível. 

1133..  OOSS  CCIINNCCOO  PPAASSSSOOSS  DDAA  VVIITTÓÓRRIIAA  

Além da missão principal do Senhor Jesus aqui no 
mundo, que é nos salvar, Ele veio também para nos 
ensinar os princípios da fé. 

Veio nos ensinar como as coisas espirituais 
funcionam. E, também, o que é necessário fazer para 
que tenhamos as bênçãos conquistadas por Ele para nós 
na Sua morte. 
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Jesus era o nosso exemplo. O nosso Padrão. 

Ele nos deu o exemplo em tudo o que falou e fez. 

Nada no ministério do Senhor aqui na Terra 
aconteceu por acaso. E, em todas as situações pelas 
quais passou, Ele sempre aproveitava para nos dar uma 
porção de lições. 

Quando lemos na Bíblia algum relato do ministério 
do Senhor Jesus, podemos ter certeza de que aquilo que 
foi escrito foi escolhido pelo Espírito Santo exatamente 
para nos ensinar e orientar. 

As escrituras declaram: 

 
Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus 
fez; e se cada uma das quais fosse escrita, cuido 
que nem ainda o mundo todo poderia conter os 
livros que se escrevessem. Amém. 

Jo 21.25 

 
E tudo aquilo que foi escrito, o foi para que 

pudéssemos aprender a crer de modo correto. 

UM RELATO MAL ENTENDIDO 

E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve 
fome, e, vendo de longe uma figueira que tinha 
folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa; e, 
chegando a ela, não achou senão folhas, porque não 
era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à 
figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os 
seus discípulos ouviram isto.... E eles passando pela 
manhã, viram que a figueira se tinha secado desde 
as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, 
eis que a figueira, que tu amaldiçoaste, se secou. E 
Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus; 
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porque em verdade vos digo que qualquer que disser 
a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não 
duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo 
que diz, tudo o que disser lhe será feito. 

Mc 11.12-14,20-23 

 
Este texto nos fornece inúmeras lições. 

Durante séculos, milhares de pessoas têm 
encontrado nele inspiração. 

Também foi desta narrativa que alguém sem ter o 
trabalho de verificar bem, cunhou a célebre frase: 

“A FÉ REMOVE MONTANHAS.” 

Frase bonita, conhecida em todo o mundo. Crida e 
recitada por milhões de pessoas, até mesmo pelos 
inimigos da fé cristã. 

Frase que não agüenta o menor confronto com a 
Escritura — por ser mentirosa. 

A FÉ NÃO REMOVE MONTANHAS 

Lembro-me bem de quando disse aos nossos 
pastores que a fé não removia montanhas. 

Eles se entreolharam e depois, numa atitude de espanto, 
me perguntaram: “Como?” 
O mesmo sempre acontece quando, em nossas igrejas, 
eu digo ao povo que a fé não remove montanhas. 
Há ocasiões em que algumas pessoas chegam a ficar 
iradas comigo. Muitas vezes, após dizer que a fé não 
remove montanhas, e antes de explicar o porquê, vejo 
muitas cabeças me-neando de um lado para o outro, 
numa atitude de desaprovação ao que estou falando. 
Porém, ao me ouvir explicar palavra por palavra o texto 
de Marcos 11.23, vejo estas mesmas pessoas mudarem 
a feição carrancuda de desaprovação para um rosto 
alegre, demonstrando que realmente eu não estava lhes 
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ensinando uma falsa doutrina. 
É compreensível este espanto. 
Na verdade, esta é uma das razões porque tanta gente, 
que diz ter tanta fé, não recebe praticamente nada de 
Deus. 
No registro feito por Marcos, vamos estudar os versos 22 
e 23 do capítulo 11. 
Nestes dois versículos, encontraremos os cinco passos 
da vitória. 

1144..  11oo   PPAASSSSOO  --   TTEERR  FFÉÉ  EEMM  DDEEUUSS  

...Tende fé em Deus. 

Mc 11.22 

 
O que é ter fé? 

Ter fé em Deus significa ter confiança que Ele fará e 
confirmará Suas declarações a nosso respeito. 

Significa também que recusamos dar ouvidos a 
qualquer outra coisa ou declaração, ainda que pareça 
certa. 

Há dois tipos de fé: 

A fé mental e a fé espiritual. 

A fé mental é aquela que quase todos possuem, 
mas no mundo espiritual é inoperante. 

Esta é a fé que muita gente possui, e que, quando 
vêm para receber a oração, dizem: 

“Eu tenho toda a fé do mundo.” 

E é por isto que elas, apesar de terem toda a fé do 
mundo, vivem sofrendo. 

A fé mental só atua no domínio da mente. 
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O domínio de Deus é o do espírito. A fé que fará 
com que você receba as bênçãos do Senhor é a do 
espírito. 

Ela vem ao ouvir a Palavra do Senhor. 

 
De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra 
de Deus. 

Rm 10.17 

 
A nossa fé tem que estar só em Deus. 

Muitos crêem nEle e também em outras coisas. 
Alguns em sua igreja, outros no pregador, na virgem 
Maria, em algum santo, em lugares especiais, e há 
certas pessoas que chegam ao absurdo de fazer 
peregrinações a cemitérios para colocar a mão no 
túmulo de alguém que morreu injustiçado e que, 
segundo elas, estaria fazendo milagres. 

A nossa fé tem que estar em Deus, só nEle. Ele não 
aceita dividir a Sua glória com nenhum outro. 

Eu sou o Senhor; este é o meu nome; a minha glória 
pois a outrem não darei; nem o meu louvor às 
imagens de escultura. 

Is 42.8 

 
A fé do espírito surge quando ouvimos a Palavra do 

Senhor. 

Ela não é o desejo que temos de ter certa bênção. 

Ela é a convicção que se apossa do nosso espírito 
de que aquela bênção tão necessitada já nos foi suprida 
por Jesus. 

Ela é um dom (um presente) que recebemos de 
Deus ao darmos ouvidos às Suas Palavras. 
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Porém, é muito importante saber que existe a fé da 
mente e a do espírito. 

A fé do espírito não vem pelo raciocínio. Ela não 
vem pela lógica. Ela vem ao ouvir a Palavra de Deus. 

Não por escutar a Palavra de Deus — mas por 
ouvir. 

Escutar é o que as pessoas incrédulas fazem. Nós 
as levamos à igreja, elas escutam o sermão, às vezes o 
acham bonito, maravilhoso. Mas não se decidem. 

Ouvir a Palavra significa que escutamos a mesma 
mensagem e, diferente da atitude deles, nós colocamos a 
Palavra em ação. 

Ao colocarmos a Palavra em ação, a fé vem. Ela 
sempre vem quando se ouve, ou se coloca a Palavra em 
ação. Nunca antes. 

Alguns estão procurando crer para, então, usar a 
Palavra. Não é assim que a Bíblia nos ensina. 

Se você é um daqueles que tem de ver para crer, 
pare de contar com a ajuda de Deus. 

Em Hebreus 11.6 diz que: 

 
... aquele que se aproxima de Deus creia que ele 
existe, e que é galardoador dos que o buscam. 

 
Você pergunta o que é fé? O Espírito Santo 

responde. 

 

Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se 
esperam, e a prova das coisas que se não vêem. 

Hb 11.1 
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Agora mesmo a fé já está presente na sua vida. 
Quando você ouvir a Palavra, a fé virá. 

A fé é um presente. É um dom. E, ao recebermos 
este presente, devemos dar o segundo passo. 

1155..  22oo   PPAASSSSOO  --   FFAALLAARR  AAOO  MMOONNTTEE  

Porque em verdade vos digo que qualquer que disser 
a este monte: ergue-te e lança-te no mar... 

Mc 11.23 

 
Você pode passar anos orando, pedindo, jejuando e 

esperando em Deus, e nada lhe acontecerá. 

Você tem que falar ao monte, ao problema, à 
doença, à miséria, à dor que saiam da sua vida. 

Não é o Senhor que vai Se dirigir ao seu problema 
e exigir que ele saia de você. 

É você quem tem que fazer isto. 

Deus já fez a parte dEle em relação a nossa 
libertação total dos problemas. 

Agora temos que fazer a nossa parte. 

Aqui está o que remove montanhas - a nossa 
palavra. 

Conforme já afirmei, a fé não remove montanhas. 

Eu mesmo tenho que confessar que preguei tantas 
vezes que a fé removia as montanhas. 

Houve uma época em que publiquei um folheto 
afirmando isto. 

É que eu havia aprendido a falar assim, tinha 
ouvido os maiores pregadores do mundo assim se 
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expressarem. 

E, desta forma, tenho que pedir publicamente 
perdão por esta inverdade que ensinava, pois a fé nunca 
removeu um só grão de areia. 

O que remove as montanhas é a nossa palavra. 

Sem dúvida a fé é necessária. É o primeiro passo 
para a vitória. 

Mas, se alguém der o primeiro passo e não der o 
segundo, a obra não será feita. 

Não podemos ser enganados pelo maligno, 
pensando que isto não é bem assim, que Deus entende 
como somos frágeis e que, de qualquer forma, Ele nos 
dará a bênção. 

Alguém pode dizer: “Mas , se eu já recebi bênçãos 
sem entender isto deste modo, por que Deus agora não 
vai me abençoar?” 

E verdade que inúmeras pessoas, inclusive eu 
mesmo, já receberam bênçãos de muitas maneiras. Isto 
ocorreu porque éramos crianças na fé, e Deus nos 
ajudou. 

Mas o Senhor espera que tenhamos crescido e que 
passemos a agir de modo correto. 

Quando éramos crianças, fazíamos várias coisas 
que hoje não fazemos mais. 

Se você quer ser vencedor, após ter fé em Deus, fale 
à montanha e mande que ela saia da sua frente. 

Costumo exemplificar assim: 

A fé é o combustível e a palavra é o veículo. 

Nenhum veículo anda sem o combustível e nenhum 
combustível remove montanhas. 
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Deus é um Deus de fé; Ele possui toda a fé, pois Ele 
é perfeito. 

No entanto, no início, quando o Senhor criou os 
céus e a terra, Ele não ficou dizendo para Si mesmo que 
tinha fé para criar o que quisesse e assim, numa hora 
destas, criaria uma porção de coisas. 

Ao contrário, diz a Bíblia que Ele, o Senhor, agiu 
segundo estes princípios que estamos estudando. 

“E disse Deus...” e o resultado nós conhecemos. 

Hoje eu fico pensando em quantas vezes a fé me 
veio, após ouvir a Palavra de Deus. 

Eu cria que a bênção era minha. Só precisava 
mandar o mal embora, isto é, falar ao monte. Mas, por 
não saber disto, continuei sofrendo. 

Seja você quem for, agora mesmo, onde quer que 
esteja, não espere nem mais um minuto; mande o mal 
que está na sua vida ir embora, fale ao seu monte e 
ordene que ele se erga e se lance no mar em Nome de 
Jesus. 

Se Jesus disse que devemos falar à montanha, 
saiba que este é o único meio dela ser removida. 

Se a oração que muitas pessoas fazem para que 
Deus remova certos obstáculos, cure, liberte, fosse o 
melhor caminho, certamente o Senhor nos teria 
recomendado este caminho. 

Se jejum ou outro meio conseguisse algum sucesso 
em remover as “montanhas”, podemos estar certos de 
que Cristo nos teria ensinado. 

O que remove montanhas, cura as enfermidades, 
soluciona os problemas, amarra Satanás é a nossa 
palavra. 
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Deus não pode fazer nada até que você tome a sua 
posição, determinando a sua bênção. 

Agora saiba de uma coisa boa — isso funciona 
agora mesmo onde você está. 

1166..  33oo   PPAASSSSOO  --   NNÃÃOO  DDUUVVIIDDAARR  NNOO  SSEEUU  

CCOORRAAÇÇÃÃOO  

...E não duvidar em seu coração... 

Mc 11.23 

 
Aqui está praticamente a chave de tudo. 

Você pode ter fé em Deus, falar ao problema que 
saia da sua vida e esperar que assim aconteça. 

Mas, se lá no fundo do seu coração, no seu espírito, 
você duvidar — pode esquecer o que você determinou. 

Às vezes, peço ao Senhor ou determino que algo 
aconteça e não recebo nada. Isto só ocorre quando lá no 
meu íntimo eu estava duvidando. 

Duvidar no coração é uma declaração interior de 
que realmente não cremos naquilo que estamos fazendo. 

A mente pode estar muito bem sugestionada de 
todos os modos possíveis, mas, se o nosso coração 
duvidar, nada iremos receber. 

Coração é sinônimo de espírito. O espírito é a 
verdadeira pessoa. 

Nós não somos um corpo que tem uma alma e um 
espírito. Somos um espírito, que possui uma alma e 
mora num corpo. 

O nosso espírito é, na verdade, a pessoa real. E, 
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nele, não podemos duvidar. 

Quando a pessoa duvida, ela simplesmente está 
dizendo ao Senhor Deus, em outras palavras, que não 
crê nEle, que Ele não merece crédito. 

OS DOIS TIPOS DE DÚVIDA 

A nossa mente pode ser sugestionada de dois 
modos: 

Negativa e positivamente. 

Quando é sugestionada negativamente, a pessoa 
vive sempre se queixando de tudo e de todos. 

Para ela, nada presta. 

Se alguém tenta mostrar-lhe o lado bom das coisas, 
ela responde mostrando o lado ruim, pois para ela nada 
nunca está bom. 

Quando alguém é sugestionado positivamente, está 
na mesma posição do negativo — enganado — pois, a 
sugestão, ainda que positiva, nada mais é do que ilusão. 

O sugestionado positivamente se convence de seu 
sucesso, que agora tudo é lindo, belo, e que já tem tudo 
de que necessita. 

Porém, mais cedo ou mais tarde, descobre que a 
sua casa foi construída na areia. 

A mensagem do Evangelho não é direcionada na 
tentativa de mudar a mente de ninguém, pois o que tem 
que mudar é a verdadeira pessoa — o espírito. 

É o espírito que precisa ser recriado. 

Quando o espírito de alguém é recriado, ou seja, 
esse alguém nasce de novo e torna-se uma nova 
criatura, então ele próprio será capaz de, com a Palavra 
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de Deus, mudar a sua mente. 

Jesus disse que no coração não podemos duvidar. 

A nossa mente pode achar que não vai dar certo. 

Tudo pode atestar que não conseguiremos. 

Até aí, não há problema algum, pois a dúvida da 
mente não pode anular a fé do coração. 

O importante é que, lá no fundo do nosso ser, no 
nosso espírito, precisamos ter fé, confiança, e não 
dúvidas. 

Não podemos fazer como aquela senhora que 
morava lá nos confins de Minas Gerais. 

A sua casa ficava no pé de um morro. E que tristeza 
para ela morar ali! 

Todas as vezes que chovia, descia uma enxurrada 
tremenda e sujava todo o seu quintal. Ela tinha nojo 
daquele lugar. 

Uma noite, ela foi a uma igreja, onde o pregador 
deu uma mensagem baseada neste texto. 

Na sua mente, ela se encheu de esperança. Ao 
chegar em casa, foi logo dormir. 

Na manhã seguinte, ainda escuro, levantou-se na 
ponta dos pés e, não querendo que ninguém visse o que 
ela iria fazer, dirigiu-se ao quintal e ali, de camisola e 
com os cabelos desgrenhados, ajoelhou-se diante do 
monte e orou, pedindo que o monte fosse removido. E 
ordenou que ele se levantasse dali e se atirasse no meio 
do mar. 

Quando acabou de orar, abriu os olhos e eis que o 
monte estava no mesmo lugar. 

Ainda espantada, ela exclamou: 
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“Ah, também eu não acredito nisso. Sabia que não 
ia funcionar.” 

Pode parecer cômico, mas isto é o que a maioria 
dos cristãos fazem. Oram, só por orar. 

VAMOS POSSUIR A BÊNÇÃO 

O Senhor Jesus afirmou que Tudo é possível ao que 
crê (Mc 9.23). 

O Espírito Santo ensinou ao apóstolo Paulo e ele 
escreveu: 

 
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 

Fl 4.13 

 
Nós não somos parte do povo da derrota. Não temos 

que nos submeter ao inimigo. 

Precisamos fazer um estudo sério da nossa posição 
em Cristo, do que somos nEle e do que somos em 
relação ao mundo, ao diabo e aos sofrimentos. 

Somos libertos e resgatados. Somos filhos do 
Senhor. 

 
...O Senhor é a força da minha vida, de quem me 
recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu 
coração não temeria. Ainda que a guerra se 
levantasse contra mim, nele confiaria. 

Sl 27.1,3 

 
A dúvida nada mais é do que uma confissão de que 

não acreditamos nas declarações de Deus. 

Quando você duvida, em outras palavras está 
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demonstrando que a Palavra do Senhor não tem a 
menor importância para você. 

Duvidar é deixar de agir com se já tivesse aquilo 
que Deus declara ser seu. 

Duvidar é concordar com o diabo. 

É fazer o mesmo que fizeram Adão e Eva quando, 
desobedecendo a Deus, comeram do fruto proibido. Eles 
duvidaram que, por um simples ato de desobediência, 
fossem morrer. 

Eles acreditaram na mentira que o diabo lhes 
pregou, dizendo que não era bem assim e que, na 
verdade, Deus os estava enganando. Pois Satanás sabia 
que, quando comessem do fruto, teriam os seus olhos 
abertos e seriam como Deus. 

A única maneira de não duvidarmos no coração é 
enchê-lo com a Palavra de Deus. 

Não temos de raciocinar sobre o que Deus declara. 
O raciocínio pertence ao domínio mental. 

O nosso espírito deve aceitar a Palavra de Deus, o 
que Ela declara, e usá-La para curar a nossa mente que, 
com a queda de Adão, ficou alienada e corrompida. 

Olha, meu irmão ou irmã, você não precisa esperar 
terminar a leitura deste livro para tomar posse da sua 
bênção. O que você aprendeu já é suficiente para lhe 
trazer a libertação. 

Aja agora e receba a sua bênção. 

Que tal tomar uma atitude neste momento em o 
Nome de Jesus? 

Você é o juiz. 

É você quem decide o que terá ou não. 
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Agora o seu espírito está ligado ao Espírito de Deus. 

A fé está jorrando dentro de você. 

Os anjos de Deus entrarão em luta a seu favor se 
você determinar a sua bênção. 

A Palavra declara que você é mais do que vencedor. 

Quando você se une à Palavra de Deus, crê nEla e 
A usa, você está unido com Deus. 

Você e Deus formam a equipe da vitória. Este é o 
seu momento. 

Não espere mais. É agora. Decida, aja e possua a 
sua bênção. 

Tudo pode falhar nesta vida. Menos a Palavra de 
Deus. 

A fé que existe no seu espírito é o resultado da 
unção do Espírito nesta mensagem. 

Não deixe passar este momento. 

O Poder de Deus espera só a sua Palavra de fé para 
entrar imediatamente em ação. 

Você não fracassará. 

A Palavra de Deus não pode fracassar e nem nunca 
fracassará. 

Você poderá escolher o que terá ou não. Não espere 
mais. Agora é a sua hora. 

É só você determinar que Jesus (a Palavra de Deus) 
fará a obra. 

Agora. Agora. Agora. É a sua hora de agir e viver a 
vida no mais alto nível. 

1177..  44oo   PPAASSSSOO  --   CCRREERR  QQUUEE  SSEE  FFAARRÁÁ  OO  
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QQUUEE  SSEE  DDIIZZ  

...Mas crer que se fará aquilo que diz... 

Mc 11.23 

 
 Este passo é seguimento natural do terceiro passo. 

Se não duvidamos no coração, devemos crer. E, 
quem crê, se expressa. 

Observe que aqui Jesus não está dizendo que 
devemos crer para recebermos aquilo que pedimos ou 
oramos. 

Mas sim o que dizemos. 

Muitos dizem que crerão quando receberem a 
bênção ou virem algum sinal. 

Se quisermos receber o que a Bíblia promete, temos 
que agir conforme as normas estabelecidas na Palavra 
de Deus. 

Temos que crer que se fará o que falamos. 

Não é por precisar, desejar, crer, orar, pedir, que 
iremos receber. 

Mas, sim, por falar ou determinar. 

O Senhor foi bem claro neste ensinamento. 

Primeiro - Jesus disse que temos de ter fé em 
Deus. 

Segundo - precisamos falar ao monte. 

Terceiro - não devemos duvidar no coração. 

Quarto - devemos crer que, aquilo que falamos, nos 
será feito. 

Observe que, quando falamos, a obra ainda não foi 
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feita, mas será. 

Isto se nós crermos. 

Não podemos acabar de orar ou de dar estes 
passos, e procurar ver se o milagre aconteceu. 

Quando determinamos de acordo com esta 
passagem das Escrituras, devemos crer no que dizemos 
e acontecerá. Não no amanhã de um futuro distante. 
Mas hoje, imediatamente após termos dito. 

Jesus disse: “ ... E crer que se fará o que diz.” 

Se alguém, na hora da inspiração, determinar algo 
e, depois, mudar sua confissão, essa pessoa não 
receberá nada. 

Você deve continuar dizendo a mesma coisa 
durante o intervalo de tempo necessário para a obra ser 
feita. 

Não estou lhe sugerindo que fique repetindo a 
mesma coisa o dia todo, mas, sim, que creia que será 
feito aquilo que você disse. 

Isto é muito simples, e foi deste modo que Jesus 
ensinou. 

É por isso que sempre digo que ter em nossas vidas 
os milagres realizados é a coisa mais simples. 

É só agir como o Senhor nos orienta. 

Imagine que transformação a Igreja do Senhor 
Jesus Cristo faria no mundo se os seus membros 
começassem a praticar os ensinamentos da Palavra de 
Deus! 

Se pegassem no chicote como fez o Senhor, e 
começassem a limpar o templo (o coração), expulsando 
os cambistas que trocam a verdade pelos ensinamentos 
dos homens, que vendem a Palavra pelos seus interesses 
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pessoais. 

Que exemplo daríamos aos milhares de infelizes 
sofredores se começássemos a viver da fé, sendo 
curados e curando os outros, prosperando e tendo todas 
as nossas orações respondidas! 

Orar não é tentar ver se conseguimos o milagre. 

Orar é tomar posse da bênção. 

É entrar na presença do Senhor, não para esmolar, 
mas para louvá-Lo por aquilo que, em seguida, 
tomaremos posse em Nome de Jesus. 

Jesus foi bem claro e disse que você deve crer que 
será feito segundo as suas palavras. 

O terceiro passo diz que não podemos duvidar no 
coração. 

Se disser que será curado “se for da vontade de 
Deus”, já estará demonstrando não ter fé no Senhor. 

Crer que se fará o que diz é confiar na Palavra do 
Senhor e não deixar de fazer aquilo para o que Ela foi 
destinada. 

A Palavra foi destinada para fazer o que dissermos 
— se crermos. 

Esta é a única fórmula para a Escritura operar em 
nós. 

1188..  55°°  PPAASSSSOO  --   TTUUDDOO  OO  QQUUEE  DDIISSSSEERR  

LLHHEE  SSEERRÁÁ  FFEEIITTOO  

...Tudo o que disser lhe será feito. 

Mc 11.23 
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Este passo não é nosso, é do Senhor. 

Depois de ter fé em Deus — e só nEle -, devemos 
nos dirigir ao problema e, com voz de autoridade, 
ordenar que saia de nossa vida. 

Ato contínuo, não podemos permitir que o nosso 
coração duvide. Em seguida, precisamos crer que todas 
as nossas declarações serão realizadas. 

Por quem? 

Certamente será pelo poder de Deus. 

A nossa posição como filhos de Deus é altamente 
privilegiada. Somos nós que fazemos a diferença. 

A bênção tão ansiada não depende do Senhor e, 
sim, de nós. 

É diferente, não é? 

Antigamente pensávamos que Deus nos curaria se 
tivéssemos isto que, para muitos, é um mistério — fé. 

Às vezes, alguém insinuava que Deus não nos 
atendia porque talvez tivéssemos pecados não 
confessados, ou porque talvez não fosse sua vontade nos 
curar, prosperar, e por aí afora. 

O que realmente acontecia era o desconhecimento 
total de como as coisas espirituais funcionam. 

Pode parecer até mesmo inacreditável, mas este é o 
estado em que vive a maioria dos crentes. Vivem 
derrotados, doentes, alguns passando necessidades, 
embora sirvam a Deus com todo o coração. 

Como já afirmei, não será por pedir, jejuar, ou 
receber oração de alguma pessoa consagrada que você 
receberá a bênção. 

É através do entendimento. 
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A partir de agora, não deixe o mal vencê-lo mais. 
Chega de frustrações. 

Pare e examine em quantas frentes o diabo tem lhe 
derrotado. 

Escreva todas elas num papel. 

Em seguida, use a revelação que este livro lhe 
forneceu e exija que todos os males que estão na sua 
vida saiam. 

Cite o nome deles e, usando o Nome de Jesus 
Cristo, declare que o diabo está amarrado e creia que 
acontecerá segundo as suas palavras. 

Em Nome de Jesus, de agora em diante, escreva a 
sua história com sucesso. 

Não culpe mais a Deus e a ninguém pelo seu 
sofrimento. Você é o único responsável por aquilo que 
terá ou não. Você pode escrever um futuro brilhante 
para a sua vida a partir de agora. 

Até onde vão os seus sonhos e desejos? 

Se até lá for a sua fé (a fé do espírito, que vem ao 
ouvir a Palavra de Deus), você pode exigir em o Nome de 
Jesus, ordenando que aconteça o que quiser, sem 
duvidar no coração. 

E o que você determinar, crendo que lhe será feito, 
é o que terá. 

Isto nos garante fielmente o Senhor Jesus em João 
14.13: 

 
E tudo quanto pedirdes (exigirdes) em Meu Nome Eu 
o farei... 

 
Agir de acordo com a Palavra de Deus é agir com o 
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sucesso garantido. 

A honra e a personalidade de Deus estão em jogo 
quando alguém age sobre a Sua Palavra. 

Após agir como a Bíblia ensina, você não deve 
aceitar a tentação do maligno, sugerindo que você deve 
ser “cauteloso”, pois a obra pode não ter sido feita por 
completo. 

Este é um dos últimos truques que o diabo tenta 
usar para desviá-lo da vitória. 

Acredite e confie: em hipótese alguma Deus falhará 
em cumprir a Sua Palavra. 

Não será na sua vida que o Senhor perderá a Sua 
primeira batalha. 

Temos a garantia de Jesus: 

 
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras 
não hão de passar. 

Mt 24.35 

 

Após você seguir os quatros passos, considere a 
obra feita, mesmo que os sintomas continuem. 

Este é o método de Deus — o método da fé. 

Quando não havia nada, Ele criou todas as coisas, 
usando este método. Ele disse e tudo passou a existir. 

O mesmo ocorre conosco. 

Quando agimos pela fé que a Sua Palavra produziu 
no nosso espírito, podemos estar seguros de que nos 
está sendo feito exatamente conforme determinamos. 
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1199..  AA  FFÉÉ  DDAA  SSOORRTTEE  

 Sempre digo que temos sido muito mal ensinados. 

Quando alguém é mal ensinado, certamente mal 
receberá. 

Quem mal recebe, mal vive. 

Viver na derrota não é a forma de vida que o 
Senhor intencionou para nós, Seus filhos. 

Certamente o nosso Pai, ao revelar nas Escrituras 
as Boas Novas — o Evangelho —, queria que realmente 
tivéssemos e possuíssemos tudo o que declarou ser 
nosso. 

Só mesmo a nossa ignorância a respeito da Sua 
Palavra fará com que continuemos no sofrimento. 

Esta é a razão, sem dúvida alguma, de termos 
recebido muito pouco em toda a nossa existência. 

Muitas vezes, só recebemos as bênçãos depois de 
verdadeira luta espiritual, quase sempre incluindo jejum 
e orações. 

Eu chego a dizer que a fé que temos praticado é a fé 
da sorte. A gente ora. Se Deus responder, ficamos 
alegres, pois recebemos a bênção. E, se a resposta não 
vier, a gente não fica zangado. Afinal, temos recursos 
humanos que nos ajudam a aliviar o fardo. 

É claro, este não é o método bíblico. 

Nos tempos bíblicos, o povo era ensinado a viver da 
fé e, apesar de grande parte da humanidade naquela 
época ter muito pouco de educação secular, tinha, 
entretanto, bons mestres na Palavra que a orientava e 
levava a receber as bênçãos. 

Hoje o oposto vem ocorrendo. 



58 

Temos muitos profissionais peritos nas ciências e 
pouquíssimos que conhecem a Deus de verdade e que 
nos ensinem o caminho para o sucesso espiritual. 

Os grandes heróis da fé no passado não eram 
pessoas privilegiadas, e nem tão especiais a ponto de 
Deus os escolher e mostrar Sua bondade, revelando-lhes 
profundos mistérios. 

Aqueles nossos irmãos entenderam o caminho de 
Deus e trilharam as suas vidas através dEle. 

Este foi o porquê deles conseguirem realizar tantas 
façanhas. Haviam aprendido como as coisas no mundo 
espiritual funcionam. E colocaram o poder de Deus, 
através das suas palavras, para realizar o que 
determinavam. 

Foi assim que bocas de leões foram fechadas, a 
violência do fogo extinguida, mortos foram ressuscitados 
e cegos e paralíticos foram curados. 

Se examinarmos bem a Palavra do Senhor, veremos 
que tudo o que fizeram deveu-se ao entendimento do 
mundo espiritual e da entrega de suas vidas ao Senhor. 
Eles conheceram a verdade das Escrituras. 

Hoje, o mesmo pode e deve ocorrer conosco. 

Não somos diferentes deles e nem eles foram mais 
especiais ou úteis para Deus do que nós. 

Onde quer que alguém captar esse entendimento, e 
o usar segundo a Palavra do Senhor, invariavelmente 
esta pessoa terá o mesmo que tiveram os grandes do 
passado, chamados de heróis da fé. 

Porém, devido ao fato de termos sofrido durante 
anos uma verdadeira lavagem cerebral, quase sempre 
seremos tentados a voltar a praticar a fé da sorte. 

O diabo fará corpo duro. Ele sabe que muitos não 
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são constantes naquilo que crêem. Alguns não 
agüentam a menor provação e logo abrem a boca, 
soltando toda a sorte de confissão negativa. 

A Palavra de Deus diz: 

 
...Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 

Tg 4.7 

 
Se Deus nos orienta para resistir é porque o 

maligno não gosta de entregar os pontos. 

A nós compete seguir a orientação que o Espírito 
Santo nos fornece. 

Resistir ao diabo não significa que você deve ficar 
brigando com ele o dia todo. Pelo contrário, nós devemos 
ser pessoas de autoridade. 

Um juiz, ao dar uma sentença de condenação do 
réu, não fica observando se os policiais vão levá-lo à 
cadeia. Ele não fica atrás da árvore para ver se 
realmente o preso foi colocado na prisão. Ele sabe que o 
poder do Estado reconhece que a sua palavra é a última 
— ele é autoridade. 

Assim deve ser a nossa atitude na vida. 

Se o diabo estiver tentando lhe destruir, assuma a 
sua autoridade, mandando que todo o seu poder seja 
amarrado e que ele saia de sua vida. 

2200..  UUMMAA  MMUUDDAANNÇÇAA  NNEECCEESSSSÁÁRRIIAA  

Creio que é preciso acabar com a lógica, com os 
sermões elaborados nos laboratórios   ministeriais,   
recheados   de ensinamentos do que disse o Dr. fulano. 
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O povo é enganado quando não lhe mostramos o 
que fazer diante de um obstáculo, de uma investida do 
diabo. 

E, veja bem, não estou falando de mostrar as 
nossas opiniões, mas o que a Palavra diz. 

É grande a falta de pessoas que têm estado com 
Jesus e dEle aprendido. Temos muitos que passaram 
anos em seminários, faculdades, aprendendo com os 
“sábios”, mas que não entendem e nem conhecem como 
as coisas espirituais funcionam. 

E, na hora da provação, quando parece que todo o 
inferno se levanta para destruí-los ou destruir as suas 
famílias é que vêem quão curta é a visão espiritual que 
possuem e quão impotentes são diante do inimigo. 

Isto está errado. 

Se quisermos ver acontecendo na nossa vida o 
mesmo que acontecia com as pessoas dos tempos 
bíblicos, temos que crer e agir como elas agiam. 

Temos de fazer uma mudança total e completa na 
nossa vida. Esta mudança tem que ser desde a maneira 
pela qual ouvimos a Palavra do Senhor, o modo com que 
a acolhemos no coração, até como a colocamos em 
prática. 

Não podemos tentar fazer com que o Senhor aja 
conforme nós queremos. 

Ele é o Senhor. 

E, por favor, entenda que Ele não é cabeçudo e nem 
teimoso como você pode “inteligentemente” achar. 

Alguém pode pensar: “Já que nem todos entendem 
este meio pelo qual o Senhor opera, por que Ele não 
muda e não concebe outro meio para que todos passem 
a viver melhor?” 
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O nosso raciocínio sempre é tentado a encontrar 
outras fórmulas que mais facilmente trariam a 
libertação para o povo. Mas, a verdade é que não há 
outro caminho. Só existe este caminho — o caminho da 
fé. 

Foi deste modo que o Senhor, no princípio, criou os 
céus e a terra. 

Mesmo sendo Deus, Ele não podia ficar pensando 
em criar as coisas que elas logo existiriam. Ele usou a 
fé, soltou a Sua Palavra, e tudo se fez. 

Quando o homem pecou, o coração de Deus se 
partiu. 

Deus o havia criado à Sua imagem e semelhança 
para ter comunhão com Ele. 

No entanto, mesmo com o coração partido e mesmo 
sendo Amor, o Senhor não podia passar a mão na 
cabeça do homem e dizer-lhe: “esquece”. 

Para redimi-lo do seu pecado, Ele mesmo teve que 
encarnar-se e vir a este mundo para morrer em lugar do 
homem. 

É por isso que a Bíblia diz: 

 
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna. 

Jo 3.16 

 
Agora, preste atenção a esta verdade: 

Quando aprendemos o caminho do Senhor, 
descobrimos que ele é o mais simples e o mais operante 
de todos os caminhos. 

Porém, aprender que este caminho é o mais 
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operante e não usá-lo na prática, é simplesmente 
enganar-se a si mesmo. 

O apóstolo Tiago escreveu: 

 
Pelo que, rejeitando toda a imundícia e 
superfluidade de malícia, recebei com mansidão a 
palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as 
vossas almas. 

E sede cumpridores da palavra, e não somente 
ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. 

Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não 
cumpridor, é semelhante ao varão que contempla no 
espelho o seu rosto natural. 

Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se 
esqueceu de que tal era. 

Tg 1.21-24 

 
Hoje, quem deseja tornar-se um vencedor tem que 

passar por uma mudança radical, ou seja: tem que 
nascer de novo. 

Você, que já nasceu de novo, é uma nova criatura. 
O seu espírito foi recriado. O seu espírito alimentado 
pela Palavra do Senhor é quem deve dirigir a sua vida. 

Aquilo que a sua mente lhe diz, ou alguém tenta lhe 
ensinar, deve ser colocado em uma posição inferior. 

Você — a verdadeira pessoa (o espírito) — é quem 
deve guiar a sua conduta, e determinar o que terá ou 
não. 

O seu espírito haverá de dirigi-lo sabiamente 
quando as decisões forem sobre o que Deus declara na 
Sua Palavra. 

Entenda, só há um guia seguro. Este guia é Jesus - 
a Palavra de Deus. 
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A Bíblia não traz ao homem uma mensagem de 
derrota. 

A Palavra de Deus nos informa que somos mais do 
que vencedores. 

Ela nos diz que, quando aceitamos a Jesus como 
Salvador, nós aceitamos tudo o que Ele fez por nós. 

Ele venceu o diabo. Logo, nós o vencemos. Fomos 
nós que vencemos o diabo, através de Jesus. 

Éramos cativos. Estávamos debaixo do domínio do 
império das trevas. Mas, graças a Deus, fomos libertos. 

 
O qual nos tirou da potestade das trevas e nos 
transportou para o reino do Filho do seu amor. 

Cl 1.13 

 
Já fomos libertos. Estamos agora no reino de 

Jesus. Somos mais que vencedores. 

Tudo o que determinarmos em o Nome de Jesus, 
Ele fará por nós. 

Agora o seu espírito recriado tem plena comunhão 
com Deus. 

Não há nenhuma condenação (ou separação) para 
aquele que está em Cristo Jesus. 

O seu espírito deve desprezar o que os sentidos 
tentam lhe ensinar. Só há uma fonte de informação para 
você — a Palavra de Deus. 

É o seu espírito quem tem a última palavra. 

Aquilo que você disser, não tenha dúvida, pois 
acontecerá. 

Você é quem deve escrever o seu futuro. 
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2211..  CCOOMMOO  TTOOMMAARR  PPOOSSSSEE  DDAA  BBÊÊNNÇÇÃÃOO  

 
É sua a decisão no sentido de aceitar o sacrifício de 

Jesus por você e todas as bênçãos que resultam disto. 

As suas doenças já foram levadas por Jesus, 
conforme diz a Bíblia: 

 
Verdadeiramente ele tornou sobre si as nossas 
enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; e 
nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, e 
oprimido. Mas, Ele foi ferido pelas nossas 
transgressões, e moído pelas nossas iniqüidades: O 
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas 
suas feridas fomos curados. 

Is 53.4,5 

 
Entre na batalha sem medo ou receio. 

Entre para vencer. 

O poder de Deus honrará a sua determinação. 

Os anjos do Senhor já receberam ordens para agir 
em seu favor. 

 
Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, 
para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles 
te sustentarão nas suas mãos, para que não 
tropeces com o teu pé em pedra. 

Sl 91.11,12 

 
Não importa o que você quer que aconteça na sua 

vida. 

Exija e passe a desfrutar do que quiser. 
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É só você tomar posse da bênção. 

Deus está por detrás da Sua Palavra. 

Ele A honrará e A cumprirá. 

Deus é o que a Sua Palavra declara que Ele é. 

Deus e a Sua Palavra são um só. 

Quando alguém não age sobre a Palavra do Senhor, 
está, em outras palavras, duvidando do próprio Deus. 

Não agir sobre o que Deus orienta é o mesmo que 
duvidar. 

E, enquanto você duvida, não só está se dis-
tanciando do Senhor, mas está, com a sua atitude e com 
as suas palavras, se submetendo ao diabo. 

Andar pela fé é como andar de bicicleta. Se você 
pára, tem que descer. 

Ou você acredita em Jesus e age como Ele ensina, 
ou você continuará dominado pelo inimigo, mesmo que 
seja um crente consagrado. 

Não é por muito falar que você será ouvido, nem 
por muito orar, mas por falar a Palavra da fé. 

Daniel buscou ao Senhor e falou a Palavra da fé. 

O anjo do Senhor, que veio em seu socorro, lhe 
disse que viera exatamente por causa das suas palavras. 

Então me disse: Não temas, Daniel porque desde o 
primeiro dia, em que aplicaste o teu coração a 
compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, 
são ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa 
das tuas palavras. 

Dn 10.12 

 
De uma coisa você pode estar certo. 
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Quando você exigir, determinando a sua bênção em 
o Nome de Jesus, os anjos do Senhor virão em seu 
socorro. 

Não é necessário pedir que eles venham. 

As suas palavras pronunciadas de acordo com a 
Palavra de Deus os farão vir. 

Eles sabem muito bem executar o ministério que o 
Senhor lhes concedeu. 

 
Não são porventura todos eles espíritos 
ministradores, enviados para servir a favor 
daqueles que hão de herdar a salvação? 

Hb 1.14 

 
Viver da fé é o tipo de vida que agrada ao Senhor. 

É o único tipo de vida que Ele destinou para nós. 

Os ensinamentos que o Senhor Jesus nos trouxe 
não são uma opção que podemos tomar ou não. 

Eles são o único caminho para o sucesso. 

Eles são a Palavra de Deus e a Palavra de Deus é 
Jesus. 

Jesus é a Palavra de Deus encarnada. 

 
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus 
e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por 
ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 

Jo 1.1,3 

 
Foi Jesus, antes de ser concebido pela virgem 

Maria, quem criou todas as coisas. Ele hoje é o 
sustentador de tudo. 
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Ele sustenta os céus e a terra com a palavra do Seu 
poder. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a 
expressa imagem da sua pessoa, e sustentando 
todas as coisas, pela palavra do seu poder... 

Hb 1.3 

Existe razão para continuar sofrendo? 

O que você fará com a sua vida a partir de agora? 

Você é o juiz. 

E você quem diz o que terá ou não. 

O seu futuro será lindo ou sombrio de acordo com 
as suas palavras. 

A cura e a doença estão na sua boca. 

No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 2, está 
escrito: 

 
Há alguns cujas palavras são como ponta de 
espada, mas a língua dos sábios é saúde. 

 
Muitas pessoas estão sempre confessando derrotas, 

fracassos e o que o diabo está lhes fazendo. Elas adoram 
contar para todos o que estão passando, como têm 
sofrido e que, para elas, a vida não está nada fácil. 

Estão simplesmente usando as suas palavras como 
se elas fossem ponta de espada. 

Na verdade, é o que as suas palavras são. Elas 
entram, penetram fundo e abrem chagas quase sempre 
impossíveis de serem saradas. 

Se você é um destes que choramingam, que só 
vivem reclamando de tudo e tentam ganhar a simpatia 
de todos com as suas lamúrias, pare com isto! 
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Você está, em outras palavras, dando autoridade ao 
diabo para penetrar na sua vida. As suas palavras, qual 
ponta de espada, abrem a porta para o mal dominá-lo. 

Mas a Bíblia diz:... A língua dos sábios é saúde. 

Quem tem o temor do Senhor tem o princípio da 
sabedoria, e quem confessa continuamente o que a 
Palavra declara é verdadeiramente sábio. A língua desta 
pessoa é saúde. 

A sua língua é que fará de você uma bênção ou o 
conservará na maldição. 

Jesus disse que a sua boca fala daquilo que o seu 
coração está cheio. 

Se o seu coração não é treinado, alimentado com a 
Palavra do Senhor, será impossível para você, na hora 
da provação, confessar o que Deus diz em Sua Palavra. 

O Salmo 45.1 diz: 

 
... A minha língua é a pena de um destro escritor. 

 
Use a sua língua para grandes realizações. 

Não permita que saia dos seus lábios nenhuma 
palavra negativa. Nada que contradiga o que Deus 
afirma sobre você. 

Talvez você se sinta fraco. Então faça o que o 
Senhor lhe manda fazer: 

 
... Diga o fraco: Eu sou forte. 

Jl 3.10 

 
Nunca houve na sua vida momento tão apropriado 

para você tomar posse da sua bênção como este. 
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Durante a leitura deste livro, o Espírito Santo de 
Deus o acompanhou. O Senhor Jesus esteve com você 
enquanto você lia estas páginas. 

Algumas vezes, o seu coração queimou de fé. Você 
está se vendo diante do espelho da Palavra de Deus. 

Não permita que se desvaneça esta imagem que 
Deus, pela Sua Palavra, está lhe mostrando. 

Agora você já sabe que é alguém diante do Senhor. 

Neste momento, o Senhor Jesus fará por você tudo 
o que determinar. 

Esta é a sua hora. 

Você é quem decide se terá ou não a bênção. 

Não deixe o diabo escravizá-lo mais. 

Levante-se pela fé e tome posse da sua bênção. 

 

OORRAAÇÇÃÃOO  

Pai, em o Nome de Jesus, eu venho diante de Ti. 

Primeiro para confessar a minha ignorância 
espiritual, que me fez por muito tempo duvidar da 
Tua Palavra. 

Venho também para agradecer, pois acabei de 
aprender que tudo de que necessito ou venha a 
necessitar durante toda a minha vida, já foi suprido 
por Ti. 

Senhor, aprendi. Agora creio que tudo depende 
de mim. 
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Então, Senhor, eu determino: 

Em o Nome de Jesus, eu exijo que o diabo e tudo 
o que é dele saiam de mim agora. Todo mal, toda 
doença (cite o nome dela) saiam agora. Eu estou livre 
em o Nome de Jesus. 

* * *  


