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Fiel é a Palavra e digna de inteira aceitação. 1 Tim 4:9 
 

 

 



 

PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“INTRODUÇÃO” 

 
Propósitos desta matéria em relação ao aluno 

  

01 - Atualiza-lo no movimento de restauração lidando com sua fé em Deus 

02 - Esclarece-lo sobre a diferença entre fé em Deus e fé de Deus 

03 - Dar base bíblica para ele mesmo estabelecer a fé de Deus  no seu coração 

04 - Deixa-lo plenamente convicto dos fatos bíblicos sobre a fé de Deus 

05 - Ajuda-lo a distingüir entre fé e aceitação mental 

06 - Ajuda-lo a ver, de Gênesis até Apocalipse, a doutrina da fé de Deus  

07 - Faze-lo reconhecer que a solução do que precisa já foi designada na Palavra 

08 - Ajuda-lo a ver que o poder de Deus está na Palavra dEle, e como liberar o poder 

09 - Faze-lo receber a revelação do Espírito Santo de como transformar sua vida 

10 - Faze-lo entender como Deus opera e assim mais e mais cooperar com Ele 

 

Objetivos dos alunos: 
  

 01 - Aprender a aplicar a fé de Deus na sua vida e assim andar pela fé 

 02-  Andar em aliança com o Senhor, e assim receber as promessas 

 03 - Ser sustentado pela Palavra do Seu poder em todas as circunstâncias 

 04 - Ampliar a medida da fé na sua vida e assim vencer o mundo todo dia 

 05 - Aprender que a Palavra de Deus é o poder de Deus na tua boca 

 06 - Aprender que palavras tem poder espiritual mesmo sem crer 

 07 - Saber como cooperar com o plano de Deus e ser ousado em liberar fé 

 08 - Chegar a admitir que Deus não faz acepção das pessoas, Ele honra fé 

 09 - Não ser simples ouvinte da Palavra mas praticante ativo também 

 10 - Entender que fé vem por uma Palavra rehma; falada, viva, e eficaz 

 



 

PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 
“A SUBSTÂNCIA DAS COISAS QUE SE ESPERAM” 

LIÇÃO UM 

 

I - O Que É A Fé Bíblica: 
 A) Fé é o poder espiritual na Palavra de Deus para realizar a Sua perfeita vontade: 

  1 - Fé só pode ser exercitada ao ponto em que a Sua vontade é conhecida 
   a - Por isto: tudo que não provém de fé é pecado  Rm 14:23b 
   b - Tudo que está fora da vontade de Deus é contra a Sua palavra 
  2 -  A Palavra de Deus é cheia de fé: se a Palavra é pregada, a fé está liberada 

B) A Palavra de Deus tem poder criativo em si para realizar a promessa  Gn 1:3;Hb 11:3;        

Is 55:9,10; Jer 1:12; Jo 1:1-3; Hb 4:12 
 C) O poder divino está na Sua Palavra  Rm 1:16; Jo 14:10; Hb 4:12 

 D) A Palavra é o veículo que Deus usa p/ transportar seu poder, ou seja, fé  Rm 10:17 

 E) O Espírito Santo é o poder que habita dentro da Palavra de Deus  Jo 6:63; 2 Tm 3:16 

 F) Por isto é impossível que a Palavra falhe Mt 24:35; Hb 6:13-19; At 2:24 

II - A Certeza Das Coisas Que Se Esperam  Hb 11:1  
 A) Rei Tiago; fé é a substância das coisas que se esperam . . . 
  1 - Amplificada: fé é a segurança, confirmação, escritura, a prova do que se espera 
  2 - Weymouth: fé é a segurança bem fundada das coisas que se esperam . . . 
  3 - Nova Internacional: fé é tendo a certeza das coisas que se esperam  . . .  
  4 - Philips: fé é a confiança total das coisas que se esperam  . . . 
  5 - Wuest: fé é o título das coisas que se esperam  . . . 
  6 - Bíblia Nova Inglesa: fé dá substância para nossa esperança . . . 
  7 - Bíblia do Séc. 20: fé é a realização das coisas esperadas . . .  
 B) Se perder a esperança, a fé não pode criar substância; esperança cria substância 
 C) Fé é a substância espiritual que Deus usa para a criação de tudo  Jo 1:3 
  1 - Deus não edifica usando crediário; tudo é a vista, crendo Jo 6:47; 11:40 
  2 - Na mente de Deus, fé tem o mesmo valor daquilo esperado 
 D) Fé é a substância da salvação sozo: libertação, preservação, saúde, e prosperidade 
 E) Fé fica no lugar daquilo que você espera até que se manifeste 
 F) Fé é a substância, esperança é como um termostato; mede alvos 

 G) Fé é agora e se não é agora, então não é fé Ora, a fé é  Hb 11:1 

III - Fé É A Lei Da Nova Aliança  
A) Onde pois é a jactância, orgulho? Foi de tudo excluída. Por que lei? Das obras?    

Não, pelo contrário, PELA LEI DA FÉ  Rm 3:27 

  1 - Debaixo da Velha Aliança a  predominância era a lei das obras  Dt 28:1 

  2 - Na Nova Aliança entramos pela fé na Sua graça  Ef 2:8; 2 Tm 2:1; 2 Cor 12:9,10 

 B) Chamada a perfeita lei da liberdade  Tg 1:25 
 C) Fé não anulou o significado da lei, porém, o estabeleceu  Mt 5:17,18; Rm 10:4; Gl 4:4 
 D) A mente carnal não está sujeita a lei de Deus: Se não está renovada: Rm 8:7 

 E) A lei da fé SEMPRE trás os resultados prometido, quando operado corretamente! 
 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 
“A SUBSTÂNCIA DAS COISAS QUE SE ESPERAM” 

LIÇÃO UM (CONTINUAÇÃO) 

IV - A Fé De Deus 

 A) Existem vários tipos ou categorias de fé mencionada na Bíblia 

  1 - A fé de Tomé: precisa ver para crer Jo 20:24-29 

  2 - Sem fé: medo de circunstâncias dominam  Mc 4:35-41 

  3 - Pequena fé: medo de circunstâncias cria dúvida contra a Palavra  Mt 14:22-31 

  4 - Salvação pela fé: crê até a promessa ser cumprida  Mc 10:52 

  5 - Grande fé: crê só na Palavra; fé que insiste Lc 7:1-9; Mt 15:21-28 

 B) A Fé de Deus Gn 1:3; Rm 3:3; Gl 2:20; Mc 11:23 

  1 - Tende a fé de Deus: fé que move montanhas espirituais  Mt 17:20; 21:21 

   a - Expresso no poder das palavras  Gn 1:3-26 

   b - A Palavra é a semente que Deus usa p/ transportar fé Mc 4:13; Lc 8:11 

  2 - Jesus usou as Suas palavras para curar  Mt 8:16; Sl 107:20 
  3 - Era chamada da fé, ou seja, aquela fé que procede de Deus  Gl 3:11; Rm 1:17 

  4 - O justo viverá desta fé, ou podemos dizer cria vida  Gl 3:11; Rm 1:17 
  5 - Chamado o espírito da fé  2 Co 4:13; Sl 116:10 
   a - A prova que você crê é que você fala a Palavra, não os problemas 
   b - Quando você crê vai também falar conforme a Palavra de Deus 
 C)  Sede pois imitadores de Deus; fala como Ele fala na Palavra  Ef 5:1 
 D) A renovação da sua mente, ou seja, a forma de pensar  Rm 12:2 
 

V - A Fé É Liberada Com A Boca 

 A) Quando Deus criou homem, o criou com habilidade de falar e entender palavras Gn 1:26 

 B) Quando fala o que Deus já falou torna-se justificado, não condenado  Rm 3:3,4 

  1 - A justiça procedente de fé assim diz: fé fala e isto consta para justiça  Rm 10:6 
   a - A justiça de fé fala: Jesus é meu Senhor  Rm 10:9 
   b - A justiça de fé crê do coração  Rm 10:10 
  2 - Coisa tenebrosa para se pensar é que Deus vai julgar suas palavras Mt 12:37 
  3 - Falando o que Deus falou vai empregar os anjos  Sl 103:20 

a - atualmente muitos são desempregados porque os santos não conhecem os 
direitos da aliança 

  4 - Sem fé é impossível agradar Deus   Rm 8:7; Hb 11:6 
C) Como a funda de Davi; palavras são liberadas com a boca para derrubar gigantes 
D) Justiça decorrente da fé assim diz;  fala da boca e crer no coração: Rm 10:6 

 
 
 
 
 
 
 

 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 
“A SUBSTÂNCIA DAS COISAS QUE SE ESPERAM” 

LIÇÃO UM (CONTINUAÇÃO) 

 

VI - A Palavra Na Boca E No Coração Cria Dínamo 

 A) Fé vem pelo ouvir a Palavra de Cristo, a Palavra ungida  Rm 10:17 

 B) A semente da fé, a Palavra plantada primeiramente Rm 12:3b 

 C) A semente, a Palavra, tem que ainda germinar, crescer, florescer e frutificar Mc 4:20 
 D) Fé cresce mais rápido quando você ouve você mesmo falando Rm 10:17 

  1 - Fé não vem pela leitura, mas pelo ouvir 
  2 - O porque de falar em línguas tem tamanho poder Jd vs 20 
  3 - Falando a Palavra de Deus em fé e obediência é semelhante a um dínamo  At 1:8 

  4 - Deus tem colocado um amplificador dentro de você para seu espírito ser                          
impregnado com a verdade da Palavra de Deus  Ef 5:17 
 E) Seu espírito foi criado por Deus para ser programado com palavras 
  1 - Funciona na forma negativa: aquilo que não é a verdade 
  2 - Funciona na forma positiva: aquilo que é a verdade 

 F) COMO LIBERAR O PODER DE DEUS NA SUA VIDA:  

  1 - Conceber a Palavra no seu coração 

  2 - Formar palavras com a sua língua e proferindo com sua boca 

  3 - Poder da Palavra está liberado, ou seja, FÉ 

  4 - Assim VOCÊ está estabelecendo a Palavra aqui na terra  Sl 119:89 

 

VII - Fé Opera No Coração Não Na Cabeça 

 A) O espírito do homem é chamado o coração  Rm 2:29; Pv 4:23 
 B) Aceitação mental: crendo que algo é verdade porque está na Bíblia. Porém para ter 
poder, VOCÊ pessoalmente tem que estabelecer NO SEU CORAÇÃO 
 C) Para desenvolver fé demora e leva tempo para poder praticar linha sobre linha  Rm 1:17 
 D) Ouvir exige obras para colocar em prática  Tg 1:22; Is 28:13 
 E) Recebe pela GRAÇA Rm 5:2; Ef 2:8; 2 Cor 12:10 

 F) Fé é uma qualidade do fruto do espírito recriado em Cristo Jesus Pv 4:23; Gl 5:22 

 

Resumo: Em todos os movimentos de restauração da Igreja desde o século XV algo mais tem 

sido fortificado e acrescentado para os movimentos anteriores na área da “doutrina de Cristo” 
(Hebreus 6:1-3). Isto é arrependimento das obras mortas, fé em Deus, a doutrina de batismos, de 
imposição das mãos, ressurreição dos mortos, e juízo eterno. No tempo presente O Espírito está 
concedendo mais luz nas primeiras quatros doutrinas e estabelecendo a quinta, ou seja a 
ressurreição dos mortos. Porque fé em Deus é algo tão fundamental e necessário para cumprir 
todo o plano eterno de Deus mas sabedoria está sendo derramada sobre o Corpo de Cristo nos 
últimos dias para glória de Cristo e o louvor da Sua graça. Fé é o poder pelo qual Deus opera Sua 
Palavra. Graça é a revelação do que foi dado gratuitamente. 
 
 
 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“COMO ESCREVER NO SEU CORAÇÃO” 
LIÇÃO DOIS 

I - Deus Escolheu Palavras Para O Meio De Transportar Poder 

A) A morte e a vida estão no poder da língua: o que bem a utiliza come do seu fruto  Pv 18:21 

  1 - A Palavra de Deus é vida e espírito, ou vida espiritual Jo 6:63 
  2 - Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz Hb 4:12 
  3 - A palavra do adversário é morte espiritual Gn 3:1-5 
 B) O Evangelho, a Palavra de Deus, é o poder de Deus para salvação Rm 1:16; At 10:37 

 C) A Palavra vai nós julgar no último dia Jo 12:48; Mt 10:32 
 D) Você é salvo falando palavras Rm 10:9,10 
 E) Há de suprir em Cristo Jesus, Palavra Ungida, cada uma das vossas necessidades  Fl 4:19 

II - Como Escrever Na Tábua Do Seu Coração 

 A) Escreve-as na tábua do seu coração: falando da Palavra de Deus  Pv 3:3 
 B) A minha língua é como pena de habilidoso escritor  Sl 45:1 
  1 - Deus determinou que a sua língua vai escrever o que seu coração crê 
  2 - Deus criou seu espírito para ter a capacidade de ser programado pela língua  
        Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz  Pv 18:20 

  3 - Seu ouvido interior alimenta diretamente o seu espírito  Rm 10:9,10,17 

 C) Sua língua, se não for controlada, tem habilidade para enganar seu coração Tg 1:26 
 D) A língua põe em chamas toda a carreira, ciclo, da existência humana Tg 3:6 
 E) O homem bom tira do seu tesouro bom, coisas boas  Mt 12:35b 
  1 - Porque a boca fala do que está cheio o coração  Mt 12:34b 
  2 - O que sai da boca, isto sim, contamina o homem  Mt 15:11 
 F) Pesquisas modernas revelam que a parte do crânio que lida com o falar tem conexão  
              com todos os nervos do corpo: 
  1 - Exemplos: 
   a - Eu não me sinto bem, creio que estou ficando gripado 
   b - Cada dia me sinto mais e mais fraco 
   c - Meus pais morreram de câncer e pareceser meu fim também 

2 - Psicólogos dizem que para anular palavras negativas é necessário ouvir sete 
vezes palavras positivas. Exemplo: crianças pequenas 

 G) O Senhor disse para Josué; Não deixa esta Palavra da lei sair da sua boca, mas   
      medita nela dia e noite; meditação também  Js 1:8 

III - Primeiramente Na Boca, Depois No Coração  
 A) A Palavra de Deus está primeiro na boca para entrar no seu espírito Rm 10:6-10 

 B) O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra Mc 4:26-28 
  1 - Você é quem planta, não Deus; muitos estão esperando que Deus plante 
  2 - Semente corruptível: Nada dá certo. Está indo por água abaixo.  
          C) A Palavra de Deus, proferida do seu espírito recriado, tem poder Mc 11:23 
  1 - A Palavra de Deus falada da boca de fé tem o mesmo poder do que a  

     Palavra falada da boca de Deus 
  2 - O poder está na Palavra, e Deus está procurando cooperadores  2 Co 6:1 
 D) Oração, louvor, adoração ou a ordem da fé, tem poder quando vem do seu espírito  
 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“COMO ESCREVER NO SEU CORAÇÃO” 
LIÇÃO DOIS (CONTINUAÇÃO) 

 

IV - Palavras Perversas 

 A)  Não permitas que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, porém, somente aquilo  
               que é bom para edificação para ministrar graça ao ouvinte  Ef 4:29 
  1 - A palavra torpe é aquilo que não está de acordo com a Palavra 
  2 - Devemos ministrar às pessoas pelas palavras que falamos 
 B) Davi disse: põe guarda a minha boca: vigia a porta dos meus lábios  Sl 141:3 
 C) Guarda o que você escreve no coração Pv 4:24; 8:8; 17:20 
 D) A língua pode enganar seu coração: eu não posso______________ Pv 6:2; Tg 1:26 

               

V - A Palavra Opera Cura 

 A) Jesus usou palavras cheias com o poder do Espírito para curar  Mt 8:16 
 B) Jesus sempre pregou e/ou ensinou antes de ministrar cura Mt 4:23,24; 9:35; Lc 5:17 
 C) As suas palavras dão testemunho de Jesus, a Palavra; Assim palavras liberadas   
     são uma grande ajuda angelical  Mt 10:32; Sl 103:20 
 D) O testemunho da sua confissão dá a você audiência com Deus, assim garantindo a  
               resposta desejada  Rm 3:4; 10:6,9; 1 Jo 5:14 
  1 - Confessa vitória  1 Co 15:54,57; 2 Co 2:14 
  2 - Dá testemunho da verdade que liberta  Jo 17:17; 8:32 
 

Resumo: 
   Não tome uma verdade e comece a pensar que é A VERDADE, muitas verdades, incluídas 
sobre fé, que são fundamentais, quando junta todas as verdades da Bíblia você chega ao pleno 
conhecimento da verdade, Cl 1:9. Um erro comum no corpo de Cristo é crer naquilo  que dá 
satisfação para a sua alma, porém, tudo que é sacrificial, Lc 9:23-24 e quando não agrada acaba 
resistindo, 1 Sm 15:23 , não sabendo que está resistindo o plano que Deus criou para te levar à 
Sua perfeita vontade. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“DEUS VIVE PELA FÉ” 
LIÇÃO TRÊS 

 

I - Deus Vive Pela Fé 

 A) Tudo quanto Deus faz, Ele o faz em harmonia com a Sua Palavra  Mt 24:35 
 B) Deus usou Sua Palavra para criar tudo  Gn 1:3; Jo 1:3; Hb 11:3 
 C) Deus não faz nada sem primeiro mandar a Palavra  Am 3:7; Jo 1:3 
 D) Deus vive dos princípios ordenados pela Palavra dEle  1 Pd 1:15; 1 Jo 4:7; Ef 4:32 

  1 - Falando a Palavra de Deus dos lábios e com sua boca  Rm 10:9; 2 Co 4:13 

  2 - Deus ordenou a todo pensamento estar sujeito  Sl 19:14; Fl 4:8; 2 Co 10:5 

  3 - Fale do coração onde o novo homem, recriado em Cristo, habita  Mc 11:23 

  4 - Assim o poder criativo de Deus está liberado  Jo 6:63 

 

II - A Palavra É Cheia De Fé 
 A) Pois com Deus nada é impossível, e nenhuma Palavra de Deus será sem poder ou  
              impossível de ser cumprida. Bíblia Amplificada Lc 1:37  
  1 - Tudo é possível ao que crê  Mc 9:23; 2 Co 4:13 

  2 - A Palavra não é poderosa espada de dois gumes até ser FALADA * Ef 6:17 

 B) Até Cristo ser pregado, Cristo é a Palavra ungida, o poder está liberado  1 Co 1:24 

 C) A humanidade precisa ouvir para poder crer  Rm 10:14 
 D) Se a Palavra é pregada, então fé está liberada  Lc 1:37 
 

III - Edificando-Vos Na Vossa Fé Santíssima  
 A) Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo  Jd vs 20 
 B) Deus proporcionou tudo que pertence a vida e piedade mediante Cristo  1 Pd 1:3a 
  1 - Pelo Batismo no Espírito podemos orar além do nosso entendimento  Rm 8:26 

  2 - Mediante outras línguas, Deus supriu uma passagem secundária ao seu  

                         espírito, ou seja, pulando o entendimento, a alma  1 Co 14:14 
  3 - O Espírito consegue comunicar verdades espirituais com palavras espirituais 
                         1 Co 2:7; Sl 42:7 
 C) Fé vem pelo o ouvir, e ouvir pela Palavra de Cristo  Rm 10:17 
  1 - Fé vem pelo o REHMA de Deus, a Palavra falada: uma palavra viva, agora 
   a - Homem não vive só pelo pão mas de toda Palavra da boca do Senhor  Mt 4:4 
   b - A espada do Espírito que é a Palavra de Deus  Ef 6:17 
   c - A Palavra está perto de ti, na tua boca e no seu coração  Rm 10:8 
   d - Que sustenta tudo pelo poder da Sua Palavra  Hb 1:3 
   e - Pela fé entendemos que o universo foi criado pela Palavra de Deus  Hb 11:3 

    f - A Palavra do Senhor dura para sempre  1 Pd 1:25 

  2 - Outras línguas equivale a uma palavra rehma para o espírito humano  1 Co 14:2 

  3 - Outras línguas procede do Santo dos Santos, onde Deus habita, para criar vida 
       se eu orar em outras línguas, meu espírito ora  1 Co 14:14; Jo 7:37; Cl 3:1 
 
 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“DEUS VIVE PELA FÉ” 
LIÇÃO TRÊS (CONTINUAÇÃO) 

 

IV - O Filho Que Ama Quer Imitar Seu Pai 
 A) Sede imitadores de Deus como filhos amados  Ef 5:1 
 B) O Filho nada pode fazer de sI mesmo, senão somente aquilo que vir fazer O Pai  Jo 5:19 

 C) Aquele que crê em Mim, A Palavra, fará também as obras que eu faço  Jo 14:12 
 D) Em pensamento, palavra e ação  Cl 3:17; Fl 4:8 
 

V - A Fé Que Vence O Mundo É Liberada Com Palavras 

 A) E esta é a vitória que vence o mundo, A NOSSA FÉ  1 Jo 5:4 
 B) Tudo que há no mundo a concupiscência da carne, dos olhos, e a soberba  1 Jo 2:16 
  1 - Poderes espirituais controlando a alma foram vencidos no Calvário  Cl 2:14,15 
  2 - O mundo em si representa morte espiritual e foi vencido  1 Co 15:54,57 
 C) Jesus veio para entregar a autoridade à Igreja  Mt 28:18; 16:19; 18:18,19: 1 Jo 3:8 
  1 - Você reina na posição do trono  Ef 2:6 
  2 - Reis governam com palavras  Ec 8:4 
 

VI - A Fé De Deus É Liberada Com Palavras 

 A) Fé começa com uma medida, porém, cresce de fé em fé  Rm 12:3; 1:17 
 B) Começa onde você está  Gn 3:9b 
 C) O poder de Deus é liberado com Palavras. Vê o livro de Atos: 
  1 - O que eu tenho te dou, em nome de Jesus anda At 3:6 
  2 - Disse Pedro: Enéias, Jesus Cristo te cura! Levanta-te arruma o teu leito At 9:34 
  3 - Paulo disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés  At 14:8-10 
 

VII - Ousadia Dá Ignição Para Fé 

 A) Fé não liberada em ação é como chave da luz desligada  Tg 2:20 
 B) O justo é intrépido como o leão  Pv 28:1b 
 C) Cristianismo era chamado a grande confissão logo nos primeiros séculos Mt 16:18 
  1 - A confissão que Jesus é o Cristo  At 2:36 
  2 - A confissão que Jesus é o Senhor  Rm 10: 6,9,10 
 D) Jesus é chamado o Apóstolo e Sumo Sacerdote da nossa confissão  Hb 3:1 
 E) Para conseguir uma audiência com o Pai é preciso confessar Jesus/Palavra  Mt 10:32 
 F) Paulo orou; no abrir da minha boca, a Palavra, para com intrepidez  Ef 6:19 
 G) Jesus confessou: 
  1 - Eu o sou o Messias chamado Cristo  Jo 4:25,26 
  2 - Eu sou o pão da vida  Jo 6:48  5 - Eu sou a porta das ovelhas  Jo 10:7 
  3 - Eu sou a luz do mundo  Jo 8:12  6 - Eu sou a ressurreição  Jo 11:25 
  4 - Antes Abraão existe, Eu sou  Jo 8:58     7 - Me chamas Senhor e Eu sou Jo 13:13 

 H) É essencial que você confesse a Palavra da sua redenção  2 Co 3:18; Sl 107:2 

 
 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“A LEI DE GÊNESIS” 
LIÇÃO QUATRO 

I - Tudo Produz Segundo A Própria Espécie 

 A) A terra, pois, produz relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie  Gn 1:12 

 B) Esta lei vai continuar enquanto durar a terra  Gn 8:22; Gl 6:7 
 C) Cada semente tem a vida em si para reproduzir o mesmo 
 D) A semente que Deus planta é a Sua Palavra Lc 8:11; Mc 4:26-28 

 E) Você, seu espírito, é o jardim que Deus planta  1 Co 3:8 

 F) Cuide do seu jardim acima de todas as coisas  Pv 4:23 
  1 - Bem mais fácil quando não tem que desaprender primeiro, tirar a joio  Mt 13 
  2 - O coração humano poder ser enganado  Mc 4:19; Tg 1:26 
  3 - Toda religião fala sobre verdade 

II - A Palavra Tem Designados Fins 
 A) Não voltará para Mim vazia, mas fará o que Me apraz ...   Is 55:11 
  1 - Vazia; hebraico rêyqám;  sem efeito, vazia, sem poder 
  2 - Prosperar; hebraico tsálêach; empurrar para frente e estourar aos lados pela força 

 B) Como é que a Palavra volta para Deus? 
  1 - Em parte pela oração e confissão da Palavra  Ap 5:8 
  2 - Confissão da Palavra  Mt 10:32; Hb 4:16 
 C) Todas as promessas tem determinado fim  
  1 - Salvação  Jo 3:16; 5:24; 6:47; Mt 11:28,29; Lc 9:23,24; Mc 1:15 
  2 - Cura  Mt 8:16; Mc 2:1-12; Lc 5:17; Jo 15:7 
  3 - Oração  Mt 17:20; Mc 9:23; 11:23,24; Lc 7:1-9; Jo 14:14 
  4 -  Pelo Espírito Santo  Jo 14-16; At 1:8; 2:1-4; Ef 5:18,19; Cl 3:16 

III - Chamando A Existência Das Coisas Que Não Existem  Rm 4:17 

 A) O exemplo de Abraão 
  1 - Seu nome era Abrão: pai exaltado. Mudou para, Abraão, pai de um multidão  
  2 - Não tomou conta do seu corpo  Rm 4:19 
  3 - Nem sua idade avançada, nem a de Sara 
  4 - SE FORTIFICOU dando glória à Deus  Rm 4:20 
   a - Seu nome, Abraão, era também a promessa   
   b - Cada vez que ele repetiu o nome, Abraão lembrava a promessa  Gn 15:5,6 

   c - Você será fortificado lembrando da promessa  2 Pd 1:3 

  5 - Abraão era plenamente convicto que Ele era poderoso  Rm 4:21; Gn 17:1-5 

   a - Convicto é o mesmo do que crer; entrega total, confiança amorosa, 

        plenamente convicto e totalmente convencido 

   b - Eles, Abraão e Sara, tinha tentado tudo no natural  Gn 16 
                              c - Abraão tinha poderosas experiências da fidelidade do Senhor:  
    1 - Em guerra contra os cinco reis: Gn 14:1-17 
    2 - Jeová fez ele rico em prata e ouro: Gn 13:2 
    3 - Achando água no deserto: Gn 26:15 
 
 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“A LEI DE GÊNESIS” 
  LIÇÃO QUATRO (CONTINUAÇÃO)                                       

 

III - Chamando A Existência Das Cousas Que Não Existem  Rm 4:17 

 B) A Palavra cria a existência da promessa: linha sobre linha  Is 28:13: Hb 1:3; 11:3 

  1 - A Palavra de Deus é a substância Deus usa para edificar: Hb 11:1 
  2 - Na boca de duas ou três testemunhas  Mt 18:16; 2 Co 13:1 
   a - O testemunho da Palavra de fé justifica  Rm 3:3,4; 10:6: Mt 10:32 
   b - O testemunho de incredulidade traz condenação  Hb 10:38 
  3 - Sua fé edifica você sobre a rocha, que é Cristo  Mt 7:23,24; 1 Co 10:4 
 C) Fé não nega a existência das coisas que verdadeiramente são, por exemplo 
  1 - A pessoa está doente na cama e dizer; não sou doente 
  2 - A pessoa está com fome, e dizer; eu estou de barriga cheia 
  3 - A pessoa está atrasada nas contas e dizer; eu já paguei tudo 

 D) Crendo toma o lugar de possuir até manifestar a promessa 

  1 - Sempre receber primeiro no espírito e depois terá  Mc 11:24 

  2 - Tudo que vem de Deus vem pela fé  2 Co 5:7 
  3 - A confissão certa então seria 
   a - Eu creio que estou curado pelas chagas de Cristo 
   b - Eu creio que conforme Dt 28 a minha cesta e armazém estam abençoados 
   c - Eu creio que todas as contas são pagas em nome de Jesus 

 

IV - Andando Em Aliança 

A) Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor; o meu Espírito, que  
    está sobre ti, e as minhas palavras, que pus na tua boca, não se apartarão  Is 59:21 

 B) Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios falam  Sl 89:34 

 C) Deus deu o Livro da Aliança, a Bíblia, que tanto declara o que Jeová fará por causa 
              da aliança em Cristo Jesus, a promessa, do que o Senhor procura de nós, ou seja, 

              Suas ordens, mandamentos, estatutos e leis. Mesmo que obedeçamos tudo que o 

              Senhor ordena, ainda recebemos no firme fundamento da promessa!  

 D) A mulher com a hemorragia foi curada baseada na aliança  Lc 13:10-17 
 E) Quando você ora, será que está lembrando de Deus como tanto merece? 
  1 - Senhor, eu sou seu servo todos estes anos, tu deves me dar!! 
  2 - Oh Deus, porque tu não me cura, não sabia que preciso desta cura?! 
 F) Deus não responde por causa das suas obras nem por necessidade mas, por causa  

              da Aliança. Pedindo para receber é baseado na PROMESSA!  Is 43:26; Hb 11:6 

 
 
 
 
 
 
 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“O ESPÍRITO DE FÉ” 
LIÇÃO CINCO 

 

I - Crer É Um Verbo De Ação 
 A) Tendo porém, o mesmo espírito da fé  2 Co 4:13 
 B) Palavras são ações porque dão expressão ao que está no coração  Mt 12:34b 

 C) Paulo chamou a doutrina de Palavra da Fé  Rm 10:8 

 

II - Israel Trouxe Relatório De Infâmia Contra Jeová  Nm 13:1; 14:38 
 A) Deus mandou avaliar a terra e a capacidade/força dos moradores  Nm 13:17-20 
 B) Reportagem; Verdadeiramente mana leite e mel; o povo, porém, que habita nessa  
      terra é poderoso e as cidades mui grandes e fortificadas: também vimos ali os filhos  
      de Enoque, gigantes  Nm 13:27-29 
 C) Calebe falou no espírito de fé; Subamos e nos apossamos da terra, porque  
      certamente prevaleceremos contra ela  Nm 13:30; 14:6-9 
  1 - Intrépido, ousado e de acordo com o Senhor; fez calar o povo 

  2 - Josué e Calebe tinha “outro espírito, o espírito da fé” Nm 14:24,30 

 D) Testemunho da incredulidade dos dez   Nm 13:31,32. 
  1 - Fé gafanhoto em contraste com fé que agrada Deus  Nm 13:33; 14:8; Hb 11:6 
  2 - Olhando através dos próprios olhos em vez dos olhos da fé  Nm 13:33b 
  3 - Infamaram a terra  Nm 14:36b 
 E) Israel não entrou por causa de desobediência, ou seja, incredulidade   Hb 3:18,19 

 F) A Palavra sozinha não tem proveito sem a fé da pessoa envolvida  Hb 4:2 

  

III - Descanso Da Fé 
 A) Israel entrando em Canaã é chamado Descanso 10x’s  Hb 3:11-4:11 
 B) Incredulidade afasta o homem de Deus  Hb 3:12b 
 C) Coração duro é tal que não recebe a semente incorruptível  Mc 4:14-17; Hb 3:7-15 
  1 - Incredulidade chamado de coração perverso Hb 3:12 
  2 - Participe de Cristo, a unção, se guarda na confiança Hb 3:14 
 D) Como se esforçar a entrar naquele descanso  Hb 4:11; Jd 3b 
 E) Pela Palavra de Deus que é viva e eficaz  Hb 4:12 
  1 - Confiança nas promessas 
  2 - A Palavra corta entre fé e incredulidade 
  3 - Corta propósito de obedecer e raciocínios de desobedecer  2 Co 10:5 

  4 - A Palavra corta entre o espírito e o ego 
 F) A Palavra tem vida, personalidade; Prestar contas  Hb 4:13; Rm 3:4; Mt 12:35 
  G) Tendo pois, a Jesus, o Filho de Deus como grande Sumo  Sacerdote que penetrou  
      os céus, conservamos firme a nossa CONFISSÃO  Hb 4:14 

  1 - O lado positivo é a confissão da Palavra; ou seja falando a Palavra 

  2 - O lado negativo é a confissão de pecado  Hb 2:17-3:1; 1 Jo 1:9 
 
 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“O ESPÍRITO DE FÉ” 
LIÇÃO CINCO (CONTINUAÇÃO) 

 

IV - Jesus É O Sumo Sacerdote Do Quê? 
 A) Sacerdote representa homens à Deus mediante ofertas e orações. Profetas  
      representam ou falam da parte de Deus para homens. O Sumo Sacerdote é aquele  
      que vai na presença de Deus por Israel 

 B) Conservamos firme a nossa confissão, porque temos sumo sacerdote que pode  

      compadecer-se das nossas fraquezas  Hb 4:15 
  1 - Jesus apresenta nossas palavras ao Pai  Mt 10:32; Is 55:11 
  2 - Qual é a nossa fraqueza; não sabemos orar como convém  Rm 8:26 
  3 - Fale a Palavra e Jesus fala Sim e Deus Amém  2 Co 1:20 
 

V - Pregação Da Fé  Gl 3:1-8 
 A) Recebe o Espírito mediante obras da lei, santificação tornou-se 12 anos, membro  
     da Igreja, não jogue, dance ou tenha televisão em casa,  ou pela pregação  Gl 3:1-2 
 B) Pregação da Fé, da Palavra, das promessas; tudo a mesma coisa 
  1 - Bater, buscar e achar  Lc 11:9-13 
  2 - Todos ficaram cheios  At 1:8; 2:4; 10:44; Jl 2:28; Lc 24:49; Mc 16:17 
 C) Operação de milagres; porque  merece, obras da lei  Gl 3:5. 
  1 - Milagre vem porque pregam-se milagres  Jo 14:12; Mc 9:23; Lc 1:37; At 2:22 
  2 - Cura vem porque prega-se cura  Is 53:4,5; Mt 8:16: 1 Pd 2:24 
 D) Crendo em Deus como Abraão torna-se filho de Abraão Gl 3:7-9 
 E) Fé conserva sua alma ao invés de fatigá-la: Hb 10:39; 12:3 
 F) Obras se colocam debaixo de maldição: Gl 3:10-14 
 G) Última palavra do V.T.  Aliança de obras é maldição  Ml 4:6 

H) O primeiro versículo do N.T. lida com Ele que veio para remover a maldição; Jesus  
     Cristo, filho de Abraão, filho de Davi  Mt 1:1 

 

Resumo 

Quando o poder da Palavra de Deus está liberado da sua boca, então o Espírito da Palavra 
que é o Espírito de Deus está liberado para operar em seu benefício porque o poder da aliança 
tem sido liberado. Isto é o espírito da fé em operação. Deus se agrada de ver os redimidos do 
Senhor crendo nEle de tal forma que concorda com o que Deus fala a respeito das circunstâncias 
da vida em lugar dos problemas. Isto é, em fato, o poder de Cristo no seu coração para destruir 
fortalezas e realizar as promessas de Deus. 
 
 
 
 
 
 
 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“FÉ DE MOSTARDA” 
LIÇÃO SEIS 

 

I - Fé, Como Semente, Precisa Ser Plantada  Lc 17:5-10  

 A) Use a fé que tiver, pequenina que seja, porque vai funcionar 
  1 - Os discípulos suplicaram por mais fé  Lc 17:5 
  2 - Jesus diz fé do tamanho de um  grão de mostarda move grandes obstáculos  Lc 17:6 

 B) Fé, então, é a força mais poderosa no universo, porque é o poder de Deus  Hb 11:3 

 C) O poder habita em cada semente, porém precisa ser plantada! 

  1 - O ato de plantar é a prova que você crê na semente  2 Co 4:13 

  2 - A semente incorruptível produz dependendo do tipo de solo  Mc 4:15-20 

  3 - Mostarda é a menor das sementes e que mais cresce  Mt 13:31; Mc 4:31 

 D) Fé, a Palavra, é como um servo; instrumento, ferramenta; dê graças à Deus Lc 17:7-10 

 E) Quando falar a Palavra as circunstâncias vão obedecer você, não Deus  Lc 17:6 

 

II - Fé De Mostarda É Falada 

 A) Pois em verdade vos digo que, se tiveres fé como grão de mostarda, DIREIS a este  
              monte; Passa daqui para acolá e ele passará. Nada vos será impossível  Mt 17:20 
  1 - A Palavra libera o poder de Deus, e a impossibilidade de homem  Mt 19:26 

  2 - Fé tira o im de impossível, para tornar possível em Cristo Jesus 

 B) A Palavra falada pela boca da fé libera o poder criativo na semente incorruptível 

 C) A fé de Deus é para falar; Deus mesmo opera a Palavra infalível  Mt 24:35; Mc 11:22 

 

III - Manda Com Uma Palavra  Lc 7:1-10 

 A) O Centurião entendeu autoridade representada em palavras  Lc 7:8 
 B) Ele era submisso a autoridade, por isto tinha autoridade 
 C) O centurião entendeu que as Palavras de Jesus tomaram o lugar dEle  Lc 7:7 
 D) Grande fé é aquilo que crê na Palavra da boca do Senhor  Lc 7:9; Mt 4:4 

 E) Fé agrada ao Senhor, isto é confiar; ouvidas estas palavras admirou-se Jesus  Lc 7:9 

 

IV - Será Conforme A Tua Fé 

 A) Jesus falou da fé individual das pessoas: isto é parte da lei da fé: porque, em fato 

             tudo vai acontecer conforme a sua fé  Mt 9:29 
  1 - Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta  Mt 8:10 
  2 - Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico; Tem bom animo  Mt 9:2 
  3 - Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé  Mt 9:29 
  4 - Homem de pequena fé, porque duvidaste  Mt 14:31 
  5 - Oh mulher, grande é tua fé! Faça-se contigo como queres  Mt 15:28 
  6 - Por que motivo não pudemos ? da pequenez da vossa fé  Mt 17:19, 20 
  7 - Filha a tua fé te salvou; vai-te em paz, fica livre do teu mal  Mc 5:34 
  8 - Mas Jesus disse ao chefe da sinagoga: Não temas crê somente  Mc 5:36 
 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“FÉ  DE MOSTARDA” 
LIÇÃO SEIS (CONTINUAÇÃO) 

 

IV - Será Conforme A Tua Fé 

  9 - Então Jesus lhe disse: Vai a tua fé te salvou. E tornou a ver  Mc 10:52 
         10 - Estava Ele ensinando e o poder do Senhor estava com Ele para curar  Lc 5:17 
         11 - Estende a mão, e assim o fez, e a mão foi lhe restaurada  Lc 6:10 
                  12 - Onde estão os nove levanta-te e vai; a tua fé te salvou  Lc 17:17 
 B) Deus disse sim na Tua Palavra - o diabo fala não. Você lança voto para desempatar 
 C) Se você fala o que Deus já disse, então tua fé torna-se o poder de Deus, a Palavra 
 

V - Incredulidade Anula A Habilidade Do Espírito Operar 

 A) Não pôde ali fazer nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes  
              as mãos; Admirou-se da incredulidade  Mc 6:5, 6 
  1 - A cidade dele olhou para Jesus como homem natural  Mc 6:2, 3 
  2 - Não honrou as Palavras como se fosse do Senhor  
 B) Os discípulos não operaram liberação, mas Jesus o fez  Mt 17:14-20 
 C) Era a perfeita vontade de Deus para Israel entrar em Canaã, porém, não entraram por 
              causa de incredulidade  Hb 3:18, 19; 4:2 
 D) Incredulidade de Israel no deserto limitou o Santo  Sl 78:40, 41 
 E) Deixe a semente plantada: exemplo de Jó  Jó 3:25; Ec 10:8 
 

VI - O Que A Palavra De Deus Chama De Incredulidade 

 A) Perverso  Hb 3:12b; Mt 17:17 
 B) Pecado  Rm 14:23b 
 C) Testemunho falso  1 Cor 15:15 
 D) Coração duro  Hb 3:8; Mc 16:14b 
 E) Coração de pedra  Ez 36:26 
 F) Rebelião  1 Sm 15:25; Sl 78:40 
 G) Tentar e agravar a Deus  Sl 78:40 
 

VII - Deixa A Semente Plantada 

 A) A semente é plantada dizendo  Mt 17:20 
 B) A semente pode ser desarraigada também com a boca  
  1 - Não consintas que a tua boca te faça culpado nem digas diante do mensageiro  
                         de Deus que foi inadvertência; por que razão se iraria Deus por causa da tua  
                         palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos   Ec 5:6 
 C) Jó rompeu a cerca com a boca dele  Jó 3:25 
 D) Zacarias negou a Palavra de Deus levado pelo anjo Gabriel e ficou mudo  Lc 1:20 

E) Maria creu no anjo e ficou cheia do Espírito  Lc 1:38; 46-55 
 
 

 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“COMO RESISTIR A satanás” 
LIÇÃO SETE 

 

I - A Espada Do Espírito 
 A) Tomai também a espada do Espírito que é a Palavra de Deus: Ef 6:17b 
 B) A Palavra de Deus é apenas a Bíblia até o poder ser liberado com sua boca  Tg 2:20b 
 C) Não está crendo até se comprometer de alguma forma: Deus disse falando  2 Co 4:13 
 D) A espada do Espírito é o que o inimigo teme porque opera juízo contra ele  Sl 149:6 
  1 - A verdade é o que declara que satanás é mentiroso  Jo 8:44 
  2 - A Palavra de Deus declara justo, justiça  Pv 10:32; * 12:17, 18 
   a - Diz; hebraica - pûwach; para soprar forte; ventilador   Pv 12:17 
   b - Tagarelice; hebraica - bâtâh; falar com intenção como ar quente  Pv 12:18 
 E) O Espírito de Deus usa a Palavra para executar juízo  Ef 6:17; Sl 103:20, 21 
 

II - O Logos E A Rehma Da Palavra 
 A) Toda escritura é LOGOS para a humanidade: a perfeita vontade de Deus, e tem o  
               poder criativo de Deus para transformação  (172 x’s) Tt 1:3: Hb 4:12; Tg 1:18, 22 
 B) REHMA, uma Palavra falada: aquilo que é real e vivo em você ( 27 x’s ) 
  1 - Fé vem pela rehma da Palavra  Rm 10:17 
  2 - Vida procede de rehma  Mt 4:4 
  3 - Uma palavra que ativa obediência  Lc 5:5 
  4 - Uma palavra na sua boca  Rm 10:6 
  5 - Deus estabelece rehma  2 Co 13:1 
  6 - Deus criou e continua sustentando tudo com rehma  Hb 1:3; 11:3 
  7 - Rehma dura para sempre  1 Pd 1:25 
 C) Todo LOGOS torna-se REHMA pela falar com a boca, meditação e prática 
 D) Quando não houver entendimento a semente pode ser roubado  Mt 13:19 
  1 - Ouvem a palavra do reino, e não a compreendem,  o maligno arrebata  Mt 13:19 
  2 - Boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração retêm a Palavra  Lc 8:15 

  3 - A Palavra é discernir os pensamentos e propósitos do coração  Hb 4:12 

 

III - Jesus Assim Venceu Satanás No Deserto  Mt 4:4-11 

 A) Jesus citou três palavras obscuras do V.T. para vencer satanás  Dt 8:3; Sl 91:11; Dt 6:13 

 B) Jesus, porém, respondeu; Jesus disse de novo; Jesus disse outra vez  Mt 4:4,6,10 
  1 - Jesus respondeu com a Palavra de Deus 
  2 - O diabo sabe como citar a Bíblia, mas não há verdade nele  Jo 8:44 
  3 - Continuar sem vacilar depois ter feito a vontade de Deus  Hb 10:36 
 C) Sujeitai a Deus e ele fugirá de vós  Tg 4:7 
  1 - Fugir; correr como em terror 
  2 - Jesus tanto submeteu à Deus do que resistiu ao diabo com a Palavra  
 
 

 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“COMO RESISTIR A satanás” 
LIÇÃO SETE (CONTINUAÇÃO) 

 

IV - O Venceram Por Causa Da Palavra Do Testemunho  Ap 12:1 
 A) Quem venceu: os irmãos, ou seja, a Igreja  Ap 12:11 
 B) A mente natural toma lados contra Deus, até a Palavra dominar  

  1 - A alma é terrena, animal, e demoníaca  Tg 3:14, 15 

  2 - Inclinação / meditação da carne é inimizade contra Deus  Rm 8:7 

  3 - Homem natural não aceita nem entende as coisas do Espírito 2 Co 2:14 

 C) A alma recebe salvação pela Palavra implantada  Tg 1:21 

  1 - Negar-se o direito a reinar acima da nova criação  Lc 9:23,24 
  2 - Renovação da mente para perfeita vontade de Deus  Rm 12:2 
  3 - Exercer sobre si os sentimentos e emoções  Hb 5:14 

 D) A alma é purificada pela obediência à verdade  1 Pd 1:22 

 E) A Igreja é chamada a reinar em vida  Rm 5:17; Ap 5:6 Rei Tiago 
 F) Reis dominam com suas palavras  Ec 8:4; Pv 16:10; Sl 103:19: Lc 17:21 
 G) Confessar, isto é falar com a boca, sua redenção  Sl 107:2; Dt 28:1-14 
 

V - Executando Sentença, A Verdade 

 A)  Perfeito louvor igual à força  Mt 21:16; Sl 8:2 

 B) Altos louvores, HALAL, nos lábios executa vingança contra o inimigo  Sl 149:6,7 
 C) Mas pelas tuas palavras serás justificado Mt 12:37b 
 D) Falando a Palavra justifica você perante o tribunal espiritual  Rm 3:4; 10:6,9,10 
  1 - O acusador dos irmãos é o procurador  Ap 12:10 
  2 - Você é quem dá testemunho pela Palavra  Mt 10:32; 12:37: 2 Co 13:1; Is 43:26 
  3 - Jesus é o advogado e assim o intermediador  1 Co 1:20: 1 Tm 2:5 

  4 - Nosso irmão é Advogado e é Filho do Juiz  Hb 2:11; 1 Jo 2:1 

 

VI - O Poder De Ligar E Desligar Está Aqui Na Terra 

 A) O poder para amarrar o diabo está entre os homens  Mt 18:18 
  1 - Amarrar é ligar o adversário 
  2 - Desamarrar é desligar o poder de Deus na terra 

 B) Chaves significam autoridade  Mt 16:19 

 C) Tu és Pedro, e sobre está Pedra edificarei a minha Igreja  Mt 16:18 
  1 - A confissão que Jesus é o Cristo 
  2 - A confissão da Palavra libera a unção da Palavra, Cristo  1 Co 1:24 
  3 - Deus está edificando a Sua Igreja sobre a confissão da verdade  Rm 10:9, 10 
 D) Se homens não fazem na terra, a Palavra não é estabelecida na terra Sl 119:89 
 
 
 
 

 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“COMO RESISTIR A satanás” 
LIÇÃO SETE (CONTINUAÇÃO) 

  

VII - Não Andeis Ansiosos 
 A) Portanto não vos inquieteis, dizendo  Mt 6:31 
  1 - Como é que a Bíblia declara que o homem se inquieta? Dizendo como a boca! 
   a - Quando disseres com a boca, isto estabelece no coração  Sl 112:8 
   b - Escreve no coração Pv 3:3; Mc 4:26 
  2 - Que vamos comer, beber; como vamos pagar aluguel? 
  3 - Você toma o pensamento de medo quando repete circunstâncias com a boca 
 B) Buscar primeiro Seu Reino  Mt 6:33 
  1 - A língua nenhum dos homens é capaz de domar  Tg 3:6-8 
  2 - O Espírito Santo pode e vai domar sua língua  At 1:8; 2:4 
  3 - Planta o reino com semente incorruptível do Pai  Mc 4:26; Mt 17:20; Lc 17:21 

 C) Jó inquietou-se e rompeu a cerca de sangue ao redor dele  
  1 - Aquilo que temo me sobrevêm e o que receio me acontece  Jó 3:25 
  2 - Quem rompe um muro, mordê-lo-a uma cobra  Ec 10:8; Jó 1:10 
  3 - Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de tumores  Jó 2:7 
 D) Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós  1 Pd 5:7 

  1 - Não toma cuidado porém lança seus cuidados sobre o Senhor 

  2 - Você lança cuidado da mesma forma que toma cuidado: dizendo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“A JUSTIÇA QUE É DE FÉ” 
LIÇÃO OITO 

 

I - Vida É Espiritual E Assim Julgada Perante O Trono 
 A) Palavras tem  conseqüências eternas  Jo 12:48; Mt 12:37 
 B) A Palavra de Deus é espírito e vida  Jo 1:1; 6:63 
 C) O reino de Deus está dentro de você e plantado com palavras  Lc 17:21; Mc 4:26 
 D) Justificação perante o trono depende de sua confissão com palavras  Rm 3:4; Rm 10:6; 
      2 Co 13:1; Is 43:26; Mt 10:32 
 E) Fé é a convicção dos FATOS que não se vêem  Hb 11:1b 

  1 - O que a Palavra promete é invisível, mas real na mente de Deus  1 Co 2:16 
  2 - Para concordar com Deus é a confissão da fé, ou testemunho da fé  2 Co 13:1 
  3 - Uma forma de desligar na terra é falando o que a Palavra fala  Mt 18:19 
 

II - Abraão Foi Justificado Pela Sua Confissão Da Fé 

 A) Abraão creu na promessa de Deus  Gn 13:5, 6 
 B) Creu na promessa sobre o filho, sendo herdeiro do mundo  Rm 4:13; 22 
 C) Quando você crê na promessa, você também será justificado  Rm 10:6: 3:4 

 D) Fé na promessa é o que justifica o homem perante o Senhor   2 Co 4:13: 2 Pd 1:8 

 E) Quando Abraão falou e ouviu seu nome, ele confessou a promessa 
 F) Assim Deus estabeleceu a convicção da promessa dentro Abraão 
 

III - Deus Atribui Fé Para Justiça 

 A) Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é  
     atribuída como justiça  Rm 4:5 
 B) Bem aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, a parte de obras  Rm 4:6 
 C) A fé foi imputada a Abraão para justiça  Rm 4:9 
 D) Circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso  Rm 4:11 
 E) Não apenas circuncisão, mas também andam nas pisadas da fé . . Abraão  Rm 4:12 
 F) Mas essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça  Rm 4:16b 
 G) E não somente por causa dele está isso escrito que lhe foi levado em conta, mas  
              também por nossa causa que a nós igualmente nos será imputado  Rm 4:24 
 H) E ressuscitou por causa da nossa justificação  Rm 4:25 
 

IV - Jesus A Palavra Foi Justificado 

 A) Jesus foi declarado inocente perante o Pai  Hb 4:14; 1 Tm 3:16 
 B) Jesus foi tentado em todas as formas mas sem pecado  Hb 2:17, 18 
 C) Jesus sempre obedeceu e por isto o acusador não tinha lugar  Jo 8:29; 14:30; Hb 5:8 
 D) Jesus cumpriu a ordem dada para Abraão sê tu perfeito  Gn 17:1b 

E) Agora para andarmos pelas obras leva para maldição  Gl 3:11-13 
 
 
 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“A JUSTIÇA QUE É DE FÉ” 
LIÇÃO OITO (CONTINUAÇÃO) 

 

V - Ativando A Promessa Pela Fé 

 A) O poder da promessa está liberado pela fé, ou seja a confissão da boca  Rm 10:9 

 B) Com o coração o homem crê para justiça  Rm 10:10 
 C) Imediatamente torna-se feito filho de Deus e a justiça de Deus  2 Co 5:21 
 D) O Espírito Santo habita dentro do filho de Deus  1 Co 6:17 
  1 - Quando o filho de Deus fala o que Deus confirmou na Palavra, Ele pode agir 
  2 - Crer em Deus O deixa livre para operar em conjunto com Seu livre arbítrio Mc 5:36 

 E) A língua é a norma que Deus estabeleceu para determinar a sua fé 

  1 - A língua está ligada direitamente com a alma, onde habita a vontade  Mt 12:34b 
  2 - E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor  Fl 2:11 

  3 - A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito  Pv 15:4 
  4 - A morte e a vida estão no poder da língua  Pv 18:21 
  5 - Ora a língua é fogo; é mundo de iniqüidade  Tg 3:6 
  6 - E apareceram, distribuídas entre eles línguas como de fogo   At 2:3 
 

VI - O Que Justiça Fala 

 A) Não fale: se eu pudesse ir ao céu e ver Jesus  Rm 10:6 
 B) Não fale: se eu pudesse ir ao inferno  Rm 10:7 

 C) A Palavra está perto de ti: a justiça que provém de fé fala a Palavra, ou seja, a 

              promessa de Deus  Rm 10:6 

 D) A justiça de fé confessa que Jesus é Senhor  Rm 10:9 

  1 - Jesus é a Palavra . . . então confesse a Palavra como Senhor 
  2 - Quem crê em Mim, na Palavra, fará as mesmas obras que eu faço  Jo 14:12 
  3 - Se as Minhas Palavras, Jesus, permanecem em vós pede  Jo 15:7 
 E) Para ser justificado no trono de graça precisa falar a Palavra  Hb 4:16; Rm 3:4 
  1 - Desperta-me a memória; entremos juntos em juízo; apresenta as tuas razões, 
                         para que possas justificar-te  Is 43:26 
  2 - Sem falar a Palavra sobre a circunstância está trazendo testemunho falso, 
                         ou seja, infâmia contra Deus  Nm 13:32; 14:37, 38; 2 Co 13:1 
  3 - Mas aquele que me negar diante dos homens, a Palavra, também eu o  
                         negarei diante de meu Pai que está nos céus  Mt 10:33 
   a - No caso assim, a Palavra não está permanecendo em vós e o que  

pedi não será feito, nem sim e nem amém  Jo 15:5; 2 Co 1:20; 1 Jo 5:14    

4 - Crendo no testemunho de Deus que Jesus é o Único Salvador, faz a Palavra de 

Deus operar salvação  1 Jo 5:10; Rm 1:16  

 D) A justiça que provém da fé confessa Jesus; A Palavra  Rm 10:6; Mt 14:30b 

 
 
 

 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“AÇÕES CORRESPONDENTES” 
LIÇÃO NOVE 

 

I - Ação Relativa À Sua Fé 

 A) Verdadeira fé em Deus sempre tem alguma ação que confirma  Tg 2:14-17, 20 

 B) Fé que crê está acompanhada com pernas e pés, ou seja, ações correspondentes 

 C) Ação correspondente pode ser levada ao ponto da manifestação recebida. Exemplo: 
  1 - Escrever cheques para pagar contas baseados em dinheiro recebido 
  2 - Não escrevendo e mandando cheques sem fundos, isto é contra a lei! 
  3 - Fé seria, escrever os cheques e guardá-los até os fundos se manifestarem 
 D) Ação correspondente completa virá somente com a manifestação completa 
  1 - Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim, o grão cheio na espiga  Mc 4:28 
  2 - O grão cheio na espiga representa a plena manifestação da semente 

 E) Fé não é substituto para seu cérebro; use bom siso. FÉ PAGA A VISTA! 

 F) Deus manda o homem trabalhar; NÃO TRABALHAR NÃO É FÉ! 

 G) Viver pela fé é andar sempre de acordo e em obediência a Palavra de Deus! 
 

II - A Ação Correspondente De Cura 

 A) Tentar crer em Deus além do que a fé os tem levado  
  1 - Uns pensam que não vão tomar remédio porque crêem estar curados, então 
                         não precisam. De fato, o tempo para tomar remédio é quando está curado! 
  2 - Remédio pode salvar sua vida até ficar edificado na fé. No fim, remédio não 
                cura, porém, facilita o organismo a operar a cura 
 B) Fé não é algo não feito, porém, ação para seguir a Deus 
 C) Pessoas dizem que não vão ao medico porque “crê em Deus” enquanto isto não é 
               fé, porque é possível não visitar médicos e ainda não crer em nenhuma promessa!!! 
 D) Tendo seguros de saúde não tem nada ver com fé. . . Porém ter seguros em lugar 
               de confiar no Senhor obviamente é fé no braço de homem 
 

III - A Ação Correspondente De Fé 

 A) Os filhos de Israel ouviram o que Jeová tinha dito sobre a terra de promessa, porém, não   

                misturaram nenhuma fé com aquilo, eles não falaram o que Deus disse  Hb 4:2: Nm 13,14 

B) Confessar é falar o que Deus disse na Palavra, mentir é convencer as pessoas que   
possui o que verdadeiramente não tem ainda  Hb 3:1; 10:36 

 C) Exige o dizer com a boca para liberar o poder da promessa  Rm 10:6; 2 Co 4:13;  
               Mt 17:20; Mc 11:23; Lc 17:6 

 D) A ação correspondente principal, não a única, é falando a Palavra 

  1 - Na área de enfermidade, muitas vezes só pode confessar a Palavra 
  2 - Na área de finanças pode dar, e confessar a Palavra: 
 

 

 

 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“AÇÕES CORRESPONDENTES” 
LIÇÃO NOVE (CONTINUAÇÃO) 

 

IV - A Única Obstrução Que Jesus Mencionou 

 A) O único impedimento a fé que Jesus ensinou foi: Falta de perdão  Mc 11:25 

 B) Porque falta de perdão pode arrancar a semente? Porque o Senhor procura que a 
               obra dEle opera em nós. Jesus veio para nos perdoar e reconciliar  Mt 18: 21-35 
  1 - Perdão é uma das maiores provas da graça de Deus operante  Ef 4:32 
  2 - Perdão mantem o canal aberto entre o coração e o trono  Ef 4:27 
 C) Raízes de amargura sufocam a Palavra  Hb 12:15 
  1 - A pessoa tranca o pecado do outro no seu coração trazendo contaminação 
  2 - Gratuitamente recebestes e gratuitamente dás  
 D) O ofensor é preso no coração do ofendido 
  1 - Será entregue aos verdugos, estes são demônios que atormentam e roubam  paz 
  2 - O Pai entrega crentes na mão do inimigo porque não está andando em amor, paz 
                         ou no espírito  Gl 5:16, 20 
 E) Se suas orações não estão sendo respondidas, este seria o primeiro lugar a examinar 

F) Não permita que a ofensa entre na sua vida  Pv 4:23; Ef 4:27; Tg 4:7; 1 Pd 5:8,9 

 

V - Decepção Não É Uma Ação Correspondente 

 A) O objetivo não é tentar convencer a outros que está em fé. É possível enganar a outros, 
               embora, nunca se possa enganar o Senhor 
 B) Fé toma o lugar de crer até ter  Mc 11:24 
  1 - Já viu meu carro na garagem? 
  2 - Já viu meu marido? 
 C) Você não tem que convencer ninguém, exceto a Deus 
 

VI - Não Segue A Fé Dos Outros   
 A) Egito tentava seguir a fé de Israel e se afogou  Ex 14:23,28, 29 
 B) Você pode tentar fazer o que outros estão fazendo e não ser guiado  Rm 8:14 
 C) Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te  
              importa? Quanto a ti, segue-Me  Jo 21:22 
 D) Deus tem um plano para a sua vida: Ele é Deus que tem boca, Ele vai falar contigo 
              pessoalmente, não dependa de profetas para ouvir de Deus  Hb 3:7 
 E) A Palavra mais confirmada é a palavra profética e fazeis bem em atender  2 Pd 1:19 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“FALAI À ROCHA E DARÁ A ÁGUA” 
LIÇÃO DEZ 

 

I - A Rocha É Cristo 
 A) Israel chegou em Refidim e clamou por água, Jeová disse para ferir a rocha em  
               Horebe, e dela sairá água  Ex 17:6 
  1 - Fendeu a Rocha, e dela brotaram águas, torrentes  Sl 105:41 

  2 - O qual converteu a Rocha em lençol de água e o seixo em manancial  Sl 114:8 
 B) A Rocha ferida é um tipo de  

  1 - Jesus ferido uma vez para redenção da humanidade: Porque bebiam de uma  

                         pedra espiritual  que os seguia. E a pedra era Cristo  1 Co 10:4 
  2 - Vida através do poder do Espírito Santo pela graça  2 Co 12:9 
  3 - Derramamento do Espírito aos que crêem  Jo 7:37-39 
  4 - Abundante provisão através de Cristo  Ef 1:3; Fl 4:13,19 
 

II - Moisés Feriu A Rocha Pela Segunda Vez 

 A) O povo de Israel recusava entrar em Canaã e chegaram no deserto de Zim sem água 
              Disse o Senhor a Moisés; falai à rocha, e dará a sua água: ASSIM LHE TIRARÁ          
              ÁGUA DA ROCHA  Nm 20:7,8 
 B) Moisés desobedeceu a voz do Senhor quando ele sabia e entendia a vontade de 
               Deus: . . . Visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de  
               Israel, por isto não fareis entrar este povo na terra que lhe dei  Nm 20:12 
  1 - Paulo disse para não fazer isto levantar Cristo dentro os mortos  Rm 10:7 

  2 - A obra de Cristo está consumado e agora está sentado até: Ef 2:6; Hb 1:13 

  3 - Moisés fez o que muitos crentes fazem Deus faça alguma coisa por mim 
 C) Moisés, servo do Senhor, e fiel em toda sua casa, não possuiu Canaã porque em vez 
              de falar à Rocha, que é Cristo, ele quis ferir a Rocha pela segunda vez  Hb 3:5 
 

III - Como A Rocha Vai Dar Rios De Água 

 A) Jesus disse: Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva Jo 7:38 
 B) Água é a Palavra de Deus  Jo 3:5; 4:14, 15; Ef 5:26;  
 C) O Senhor tinha dito para Moisés  falai à rocha, e dará a sua água assim lhe  
              tirareis água da rocha  Nm 20:7,8 
 D) A Rocha está em ti, o Espírito vive dentro você  1 Co 6:19; Rm 8:9,10; Ef 3:17; Cl 1:27 

 E) Quando falar a Rocha produz rios das águas vivas 
  1 - Rios de poder  1 Co 2:4; 4:20; 1 Ts 1:5: At 10:38 
  2 - Rios de paz  Ef 3:20 
  3 - Rios de louvor e adoração  Ef 5:18; Cl 3:16 

F) Quando confessar a Palavra, o Espírito que habita dentro faz a oração subir 
 
 
 
 



PRINCÍPIO DE DOMÍNIO 

“FALAI À ROCHA E DARÁ A ÁGUA” 
LIÇÃO DEZ (CONTINUAÇÃO) 

 

IV - Moisés É Nosso Exemplo 

 A) Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência 
              nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado  1 Co 10:11 
 B) Moisés não entrou na terra da promessa, Canaã, porque feriu a rocha pela segunda vez 
              em lugar de falar 
 C) Você não vai andar na plenitude das promessas, ao menos como Deus ordenou, 

               ou seja falando a Rocha  

 D) Falando a Palavra libera as águas de poder milagroso de Cristo 

 E) Quem é Cristo? A Palavra Ungida + O Espírito Santo e poder  Lc 4:18; At 10:38 

 F) O poder liberado em obediência da fé libera o poder de Deus que é Cristo em vós 
              a esperança de glória  Cl 1:27 
  1 - O poder de Cristo para cura  Mt 8:16 
  2 - O poder de Cristo para libertação  Lc 4:18 
  3 - O poder de Cristo para manifestações do Espírito  1 Co 2:4 
  4 - O poder de Cristo para prosperar  2 Co 8:9 
  5 - O poder de Cristo para pregar o Evangelho  At 8:5 
  6 - O poder de Cristo para viver  Rm 1:17 
 G) Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas  
             da parte do Senhor  Lc 1:45 
 H) Ora, se sabeis estas cousas, bem-aventurados sois se as praticardes  Jo 13:17 
 

Resumo:  
A confirmação da interpretação bíblica correta é que os ensinos de Jesus, cumpridos pelos 

discípulos no livro de Atos, ensinados nas epístolas, com os EXEMPLOS no velho testamento. Se 
os exemplos não existem, então a doutrina não é correta. Assim nós vemos que os dois 
testamentos exige balança um do outro para suprir confirmação na boca de duas testemunhas (2 
Co 13:1). A única forma que o filho de Deus vai entrar na terra de leite, mel e abundância espiritual 
prometida em Cristo é entrando em concordância com Deus a respeito da provisão na Palavra e  
falai à rocha, e dará a sua água: ASSIM LHE TIRAREIS ÁGUA DA  

 

ROCHA 
 
 
 
 
 



 

INSTITUTO BÍBLICO VITÓRIA CRISTÃ 
Matéria: O PRINCIPIO DE DOMÍNIO 

Professor: Gerald W. Foster 

Nome: ______________________________________________  N  ___    Data  22/09/ 97 

N  de Acertos ______  N  de Erros _____  Nota Final  ______ 
Responda as perguntas colocando um circulo ao redor do V para verdadeiro e F para falso:  
01 - V   F   Fé é o poder espiritual na Palavra de Deus para realizar a Sua perfeita vontade 

02 - V   F   Fé é a certeza das cousas que se esperam a firme convicção dos fatos visíveis 

03 - V   F   A Palavra de Deus é o veículo que Deus usa para transportar Seu poder 

04 - V   F   Cristo é o poder criativo de Deus que habita dentro da Palavra para gerar vida 

05 - V   F   A lei da nova aliança é a lei de fé, enquanto a lei da velha aliança era das obras 

06 - V   F   A fé, do tipo que Deus tem, é aquilo expresso em palavras e falado da boca da fé 

07 - V  F    A fé, do tipo que Deus tem, vem pelo ouvir a Palavra de Cristo, isto é, a Palavra ungida  

08 - V   F   Deus criou o espírito humano para ser impulsionado com palavras que sai da sua boca 

09 - V   F   Sua língua, se não for controlada, tem habilidade para enganar seu coração 

10 - V   F   Homem pode ter fé no coração mesmo que não esteja liberado com a boca 

11 - V   F  Conforme Rom. 10:8 a Palavra de Deus está primeiro na sua boca e depois no coração 

12 - V   F  A Palavra de Deus é enfática em declarar que você planta a Palavra, não Deus 

13 - V   F  A forma Bíblica de escrever a verdade no seu coração é escrever com a língua 

14 - V   F  Jesus usou as Palavras do Pai celestial para operar cura física nas multidões 

15 - V   F  O testemunho da sua confissão da à você audiência com Deus Pai no trono de graça 

16 - V   F  Deus, O Pai do Senhor Jesus, vive pela fé da Sua Palavra falada com a boca 

17 - V   F   É impossível que nenhuma Palavra de Deus seja sem poder para cumprir a promessa 

18 - V   F   Judas vs 20 declara que orando em línguas vai edificar você na fé santíssima 

19 - V   F   Orando em línguas é como Deus concedeu que escrever no coração sem pensar 

20 - V   F   Outra palavra para “fé” em Hb 11 pode muito bem empregar a palavra, “palavra” 

21 - V   F   Outras línguas é o equivalente duma palavra rehma para o espírito humano 

22 - V   F   Fé que vence o mundo é liberado com palavras da sua boca e procede do coração 

23 - V   F   Jesus viveu na terra pela fé de Deus porque constantemente confessou quem era 

24 - V   F   Para andar na redenção que Jesus comprou é essencial  confessar com a boca 

25 - V   F   A lei de Gênesis é a lei de sementeira e colheita, ou seja, plantar e colher 



 

 

26 - V   F   Deus, em sua sabedoria, designou a Sua Palavra para determinados fins 

27 - V   F   O jardim que Deus está interessado que seja plantada é o espírito humano 

28 - V   F   Um principio da fé de Deus é que chama a existência das cousas que não existem 

29 - V   F   Abraão se fortificou dando glória a Deus cada vez que ele repetiu o nome dele 

30 - V   F   Para você ficar forte na fé é necessário não tomar em conta seu próprio corpo 

31 - V   F   Crer quer disser: entrega total, confiança amorosa, plenamente convicto, e convencido 

32 - V   F   O poder da Palavra de Deus cria a existência da própria cousa prometida 

33 - V   F   Nos olhos de Deus, crendo toma o lugar de possuir até manifestar a promessa 

34 - V   F   O profeta Isaias declarou certa vez que a aliança com Israel é a palavra na boca 

35 - V   F   Pedindo para receber é baseado na promessa, por isto pode começar com gratidão 

36 - V   F   Quando os dez espiões deram um relatório negativo para Israel isto era infâmia 

37 - V   F   Josué e Calebe foram permitido entrar a terra de Canaã porque tinha espírito da fé 

38 - V   F   O descanso de Hb. capitulo 3 e 4 é a tranqüilidade crendo Deus traz para alma 

39 - V   F   Jesus, como sumo sacerdote, indica que Ele é intermediador das nossas palavras 

40 - V   F   Hebreus 4:14 declara que Jesus provou a Palavra do Pai é fiel para nós  

41 - V   F   O lado negativo de confissão é confissão dos pecados para perdão 

42 - V   F   O Batismo do Espírito Santo vem pela a pregação da fé 

43 - V   F   Milagres vem pela pregação da fé, ou seja, da Palavra de Deus 

44 - V   F   A espada do Espírito é a Palavra de Deus na boca 

45 - V   F   Logos da Palavra de Deus é a perfeita vontade de Deus para todo humanidade 

46 - V   F   Rehma  é uma palavra falada revelada e inspirada para você hoje 

47 - V   F   Abraão foi justificado perante O Senhor porque ele creu Deus 

48 - V   F   Você será justificado ou condenado perante Deus pelas as tuas palavras 

49 - V   F   Grande fé é aquilo que está falado da sua boca dizendo: se Deus quiser 

50 - V   F   Jesus, atualmente na destra de Deus O Pai, não é mais um homem portanto Deus 

 
 
 
Assinatura de quem corrigiu:____________________________________________________ 
 
 
 



 

INSTITUTO BÍBLICO VITÓRIA CRISTÃ 
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Nome: ______________________________________________  N  ___    Data  22/09/ 97 

N  de Acertos ____________N  de Erros ____________  Nota Final  ___________ 
Respondas perguntas colocando  um circulo ao redor o V para verdadeira e F para falso:    
 

01 - V   F A primeira cousa que Elohim deu homem era autoridade e domínio. 

02 - V   F  A primeira cousa Jesus devolveu para a Igreja, depois a ressurreição, era autoridade 

03 - V   F O principio de domínio é a Palavra de Deus primeira na boca, depois no coração. 

04 - V   F  O principio de domínio é chamado na Bíblia, a fé de Deus. 

05 - V   F   Fé venha por ouvindo e ouvindo pela a rehma de Cristo. 

06 - V   F  Deus usou sua fé para criar o universo quando Ele disse; haja luz. 

07 - V   F  A Bíblia exorta todos crentes para tenha a fé de Deus. 

08 - V   F Deus tem colocado seu poder, ou seja habilidade criativa, dentro da Sua Palavra. 

09 - V   F  Pela fé entendemos que Deus criou o universo pela a Palavra de Deus. 

10 - V   F   Tudo foi feito pelo O Verbo, e sem O Verbo, nada que feito se fez. 

11 - V   F  Obras é considerado ser a lei do Novo Testamento, fé era a lei do Velho Testamento. 

12 - V   F  A fé grão de mostrado, é aquela que planta a semente da Palavra com a boca. 

13 - V   F A fé grão de mostrado, é fé pequenina que tenha muitas duvidas, como Tomé. 

14 - V   F  Paulo citou as escrituras declarando a fé Bíblica, o seja, nos cremos por isto falamos.  

15 - V   F  A justiça decorrente de fé, declara com a boca e crê no coração. 

16 - V   F  Deus criou a língua para falar da abundância do coração. 

17 - V   F  A fé de Deus é do espírito do homem nascido de novo, não da cabeça. 

18 - V   F   A língua é o que escreve a Palavra de Deus no coração do homem. 

19 - V   F Tiago disse que a língua de homem tem habilidade para enganar o seu coração. 

20 - V   F  Se a gente fala da cabeça quente, não significa que palavras torpes viram do coração 

21 - V   F  A Palavra de Deus tem poder criativo, o dunamis, quando falado da boca da fé. 

22 - V   F  É possível nascer de novo e receber remissão dos pecados sem confessar Jesus. 

23 - V   F A Palavra da fé é Bíblia escrita. 

24 - V   F A rehma da Palavra torna ser o Logos mediante confissão, meditação, e pratica. 

25 - V   F  Homem vive pela o Logos que procede da boca do Senhor. 

 

 



 

 

 

26 - V   F  A vitória que vence o mundo é a Bíblia escrita.  

27 - V   F  Jesus é O Apostolo e Sumo Sacerdote das nossas Palavras. 

28 - V   F  Concordando com a Palavra pela sua confissão dá você audiência com O Pai. 

29 - V   F  Pelas sua palavras homem é justificado, e pelas suas palavras homem é condenado. 

30 - V   F  Para ser justificado é equivalente de salvação. 

31 - V   F  A lei de Gênesis é que todo semente produz conforme sua própria espesse. 

32 - V   F  Fé na Palavra de Deus é confirmado quando plantamos a semente com a sua boca. 

33 - V   F  Se plantar, aguar,  e adubar a semente, com paciência a semente vai produzir. 

34 - V   F  Abraão aprendeu a fé mediante chamando a existência das cousas que não existem. 

35 - V   F  Fé é para negar a existência das cousas que existem. 

36 - V   F Abraão aprendeu que, para andar pela fé, as vezes é necessária negar seu corpo. 

37 - V   F Como todo semente, A Palavra de Deus, contém o potencial à produzir existência. 

38 - V   F Quando Israel saiu do Egito, todos eles aprenderam a fé ao ponto de agradar Deus. 

39 - V   F  A Bíblia declara que Josué e Calebe eram de outro espírito, por isto entraram Canaã. 

40 - V   F  Hebreus IV declara que entramos o descanso de Deus pela confissão da Palavra. 

41 - V   F  Números 13 declara para ver as situações mediante olhos naturais é fé de gafanhoto. 

42 - V   F Milagres acontecem mediante a pregação de obras, não pela pregação da fé. 

43 - V   F  A fé de mostrado é aquilo que é plantado mediante falando com a boca. 

44 - V   F  Parte da lei da fé é que o que deseja será conforme a tua fé, ou seja, como você crê. 

45 - V  F  Em verdade incredulidade anula a vontade de Deus na sua vida. 

46 - V   F  A forma de tomar pensamento ansioso é dizendo. 

47 - V  F  A experiência de Jesus no deserto ensina que resistimos satanás com a rehma. 

48 - V   F  A verdade, que é luz, executa sentença contra o adversário e amarrar ele com cordas 

49 - V   F  A justiça que é da fé fala primeiro com a boca e depois do coração. 

50 - V   F Eu sei que verdade não praticado é inoperante na minha vida pessoal. 

 

 

 

ASIGNATURA DO RESPONSÁVEL ______________________________________________ 
 


