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 GERALD W. FOSTER 
 

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



 

Querido Pastor, saudações em nome de Jesus Cristo, Ele é O Senhor; 

 

Escrevo ao Irmão Pastor, cooperador no Evangelho de Cristo, para comunicar a visão do 

instituto Bíblico pela internet, e solicitar a cooperação de vocês pessoalmente e todos os 

interessados de baixo dos seus cuidados. O plano de Deus para todo Cristão é para ser cheio 

tanto da Palavra de Deus do que cheio do Espírito a fim de sermos perfeitamente capacitados 

para o ministério de reconciliação, isto é, comunicar o Evangelho de Cristo para todos os da 

nossa geração. O propósito do instituto pela internet é trabalhar em conjunto com as Igrejas 

para formar trabalhadores idôneos e preparados para trabalhar para o Senhor Jesus e 

amadurecidos em Cristo mediante a revelação da Palavra de Deus e equipados com o poder 

do Espírito. Assim proporcionando maior capacitação para os planos, propósitos e chamados 

do Senhor.  

 

Querido Pastore, precisamos da cooperação dinâmica e ativa de vocês para cumprir o chamado 

de Deus para o Brasil e o mundo. As matérias estão apresentadas para oferecer mais uma 

ajuda a fim de compreender a profundidade do plano divino em redenção, assim, trabalhando 

em conjuntos para o crescimento espiritual e a formação de discípulos capacitados para levar 

adiante a expansão do Evangelho assim ativamente preparando todo o cristão à  fazer  as 

maiores obras nos últimos dias. 

 

Solicito humildemente que as Igrejas entendam claramente a visão do curso. Isto é ensinar a 

revelação da Palavra de Deus com demonstração do Espírito Santo. A expansão da 

internet por todo território nacional permite, pela primeira vez na história, a possibilidade de 

equipar todo o corpo de Cristo da língua Portuguesa que desejam um maior conhecimento da 

verdade, assim crescendo de fé em fé, de graça em graça e de glória em glória. 

 

Querido (s) Pastor (es) solicito sua cooperação, confiança e paciência para levar as ovelhas  a 

estudar a Palavra de Deus conosco e serem transformadas pelo poder do Evangelho. As 

ovelhas precisam da sua cooperação e incentivo para crescerem em Cristo.    

  

 



  Apresentamos um curso para formação de líderes na Palavra não é uma escola de 

teologia, porém, é uma escola trans-denominacional para ensinar, treinar, equipar e ativar o 

corpo de Cristo para possuir os privilégios, direitos e herança que Jesus Cristo comprou e 

pagou mediante o Seu sangue e substituição na cruz, sepultamento, e ascensão a direita de 

Deus Pai. 

  As matérias dadas têm o propósito de trazer a revelação e conhecimento  da  Palavra  de  

Deus escrita e a pessoa de Jesus Cristo, quem veio para revelar a perfeita vontade do Pai ao 

mundo. Mediante uma ênfase correta da Palavra de Deus, o plano divino para o Seu corpo, A 

Igreja, e os membros individualmente, será transmitido pelo poder da fé. Por isto o único livro 

que nós usamos para ensinar é a própria Bíblia, A Palavra de Deus. 

A Palavra de Deus nos conta; O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o 

conhecimento - Oséias 4:6. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento - 

Is 5:13. Quanto a este povo que não conhece a lei; A Palavra de Deus, é maldito - João 7:49. 

Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus - Mt 22:29. 

Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo 

aquele que crê: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Rm 1:16 

As sagradas escrituras ordenam uma busca tal que usa palavras como; guerrar, esforçar, 

batalhar para alcançar revelação no mistério do Evangelho. Buscai pois em primeiro lugar, o seu 

reino. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que 

se esforçam se apoderam dele. Mt 11:12. Amado quando empregava toda diligência em 

escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me 

convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé uma vez por todas foi entregue 

aos santos. Jd vs 3 

FÉ VEM PELO OUVIR e ouvir pela Palavra de Cristo. Rm 10:17 Não é somente o que 

ouvimos mas o que ouvimos em abundância que vai ter impacto na sua vida. Salomão falou 

da diligência necessária para que nossos corações alcancem a sabedoria divina. Adquire a 

sabedoria, sim com tudo o que possuis adquire o entendimento . . .  se buscares a sabedoria 

como a prata, e como tesouros escondidos.  Pv 2:4; 4:7 

Jesus Cristo pagou para redenção em cada área da sua vida Rm 3:25; 8:37; Cl 2:14; 1 

Cor 15:57; 2 Cor 2:14; Gl 3:13, 14. Então porque há tantos cristãos sem esperança, poder, 

vitória, ou alegria em suas vidas? A resposta é; FALTA de REVELAÇÃO NA PALAVRA! Jesus 



falou; Se vós permanecerdes na minha Palavra, verdadeiramente sois meus discípulos; e 

conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jo 8:32 

Transformado pelo poder do Espírito Santo. Sua vida nunca será a mesma depois que 

aprender a aplicar as verdades da eterna Palavra. O apóstolo Paulo aprendeu pela revelação do 

Espírito Santo e deu a Igreja na forma das epístolas. Se é que tendes ouvido a respeito da 

dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros; pois segundo uma revelação 

me foi dado a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, 

quando lerdes podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo Ef 3:2-4. O 

Senhor quer que você entenda a significância do corpo de Cristo e assim aprender a reinar em 

vida mediante abundância de graça e o dom de justiça Rm 5:17. 

O Bom combate da fé é o único combate para o filho de Deus 1 Tm 6:12. Será que seu 

coração não tem clamado pelo poder para praticar João 14:12 aquele que crê em Mim, fará 

também as obras que Eu faço, e outras maiores fará porque Eu vou para junto do Pai.  

Deus te abençoe com a abundância de graça cada vez mais. 

 

Em Cristo Jesus 

 

         Gerald W. Foster 

 

Surgimos a seguinte ordem de estudo para o primeiro e segundo ano: 

 
 PRIMEIRO ANO:  
 
 01 - Integridade da Palavra               

02 - Fundamentos de Fé  

03 - Alianças do Senhor 

04 - O Nome de Jesus e Jesus Cura 

05 - Realidades da Redenção 

06 - Oração Bíblica / Guia de Oração 

07 - Justificada Pela Fé 

08 - Espírito e Alma / Fruto do Espírito 

09 - Princípio de Domínio 



10 - Guiado Pelo Espírito 

11 - Os Caminhos do Senhor 

12 - Igreja Eterna e Triunfante 

13 - Caráter de Deus / Espírito Santo 

14 - Evangelho de João 

15 - Anjos 

16 - Fundamentos de Louvor 

 

 

SEGUNDO ANO : 

01 - O Chamado 

02 - Aprendendo  

03 - Dons Ministeriais / O Pastor / Função dos Diáconos / Ministério de Socorros 

04 - Submissão e Autoridade 

05 - Autoridade Do Crente 

06 - O Senhorio do Senhor 

07 - Caráter Transformado 

08 - Liderança No 1 e No 2 

09 - Evangelismo Pessoal 

10 - A Economia Divina 

11 - Família Cristã 

12 - Doutrinas Básicas 

13 - Ética Cristã  

14 - Pregando Cristo 

15 - Ministrando A Palavra 

 

 

 

 

 

DA ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL E DOUTRINÁRIA DO CURSO LOGOS 



 

UMA BREVE DECLARAÇÃO: 
 

ARTIGOS DE AFIRMAÇÃO E NEGAÇÃO  
 

 1° Deus, que é Ele mesmo a Verdade e somente fala a verdade, inspirou A Escritura 
Sagrada a fim de por esta revelar-Se para a humanidade perdida, através de Jesus Cristo, 
como Criador e Senhor, Redentor e Juiz. A Escritura Sagrada é a testemunha de Deus para 
Consigo. 
  

2° A Escritura Sagrada, sendo a própria Palavra de Deus, escrita por homens preparados 
e supervisionados pelo Seu Espírito, tem autoridade divina infalível sobre todos os assuntos que 
aborda. Deve-se nela acreditar, como sendo as instruções de Deus, em tudo quanto afirma; a 
ela obedecer, como uma ordem de Deus, em tudo quanto exige; a ela acolher, como penhor de 
Deus, em  tudo quanto promete. 
  

3° O Espírito Santo, O Autor divino da Escritura, tanto é legítima para nós pelo Seu 
testemunho interior, como nos abre as mentes para compreendermos seu significado. 
  

4° Sendo total e verbalmente dada por Deus, a Escritura está isenta de erros ou falhas 
em todo o seu ensinamento, não menos sobre aquilo que declara a respeito dos Atos de Deus 
na criação, sobre os eventos da história mundial, e sobre suas próprias origens literárias 
segundo Deus, do que em Seu testemunho quanto `a graça salvadora de Deus em vidas 
individuais. 
  

5° A legitimidade das Escrituras fica inevitavelmente comprometida se toda esta 
inerrância divina for, por qualquer meio, restringida ou desconsiderada, ou tornada relativa 
quanto a uma visão da verdade contrária à da própria Bíblia. Tais lapsos trazem sérias perdas 
tanto para o indivíduo quanto para a Igreja. 
  

6° - Afirmamos que as Escrituras Sagradas devem ser recebidas como sendo a Palavra 
legítima de Deus. 
  
Negamos que as Escrituras recebam sua legitimidade da Igreja, da tradição, ou de qualquer 
outra fonte humana. 
 

 7° - Afirmamos que as Escrituras são a norma escrita suprema pela qual Deus obriga a 
consciência, e que a autoridade da Igreja está subordinada àquela da Escritura. 
  
Negamos que os credos, conselhos, ou declarações da Igreja tenham autoridade superior ou 
igual à autoridade da Bíblia. 

 
 
 

 

UMA BREVE DECLARAÇÃO 
 



ARTIGOS DE AFIRMAÇÃO E NEGAÇÃO 
 

 

 8° - Afirmamos que a Palavra escrita, na íntegra é revelação feita por Deus. 
 
Negamos que a Bíblia seja meramente um testemunho da revelação, ou que somente se torne 
revelação ao deparar-se com os homens, ou que dependa de suas respostas para sua validade. 
 

 9° - Afirmamos que Deus, que fez o homem segundo Sua imagem, usou a linguagem 
como meio de revelação. 
 
Negamos que a linguagem humana seja tão limitada pela nossa materialidade que se torne 
inadequada como veículo à revelação divina. Negamos, ainda que a corrupção, pelo pecado, da 
cultura e da linguagem humana tenham turvado o trabalho de inspiração de Deus. 
 
 

 10° - Afirmamos que a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas foi progressiva. 
 
Negamos que revelação posterior que venha a completar revelação anterior jamais a corrija ou 
contradiga. Negamos, ainda, que tenha sido dada qualquer revelação normativa a partir da 
conclusão dos escritos do Novo Testamento. 
 

 11° - Afirmamos que a Escritura na sua totalidade e todas as suas partes, até as próprias 
palavras do original, foram dadas por inspiração divina. 
 
Negamos que a inspiração da Escritura possa ser corretamente afirmada quanto ao todo, sem 
as partes, ou quanto a algumas, partes, mas não quanto ao todo. 
 

 12° - Afirmamos que a inspiração foi o trabalho no qual Deus, pelo Seu Espírito, através 
de escritores humanos, deu-nos Sua Palavra. A origem da Escritura é divina. A forma da 
inspiração divina permanece amplamente um mistério para nós. 
Negamos que a inspiração possa ser reduzida à intuição humana, ou a elevados estados de 
consciência de qualquer tipo. 

 
 13° - Afirmamos que Deus, em Sua obra de inspiração, utilizou-se das distintas 
personalidades e estilos literários dos escritores a quem Ele havia escolhido e preparado. 
 
Negamos que Deus, ao fazer com que estes escritores usassem as próprias palavras que Ele 
escolheu, tenha anulado suas personalidades. 

 
 
 
 
 

DA ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL E DOUTRINÁRIA DO CURSO LOGOS 
 
 



UMA BREVE DECLARAÇÃO 
 

ARTIGOS DE AFIRMAÇÃO E NEGAÇÃO 
 
 

 14° - Afirmamos que a inspiração, embora não conferindo onisciência, garantiu 
pronunciamento verdadeiro e confiável em todos os assuntos sobre os quais os autores Bíblicos 
foram levados a falar e escrever. 
 
Negamos que a natureza finita ou a imperfeição destes escritores hajam, necessariamente ou 
de outro modo, introduzido distorções ou falsidades na Palavra de Deus.  
 

 15° - Afirmamos que a inspiração, estritamente falando, aplica-se unicamente ao texto 
original das escrituras que, por providência de Deus, pode ser averiguado com grande precisão 
a partir de manuscritos disponíveis. Afirmamos, ainda que as cópias e traduções da escritura 
são a Palavra de Deus porquanto representam, fielmente, o original. 
 
Negamos que qualquer elemento essencial da fé Cristã seja afetado pela ausência dos 
manuscritos originais. Negamos, ainda, que esta ausência torne inválida ou irrelevante a certeza 
da inerrância Bíblica. 
 

 16° -  Afirmamos que a Escritura, tendo sido dada por inspiração divina, é infalível, de 
sorte que, longe de nos confundir, é verdadeira e confiável em todos os assuntos que aborda. 
 
Negamos ser impossível que a Bíblia seja, a um só tempo, infalível e errônea em suas 
afirmações. A infalibilidade e a inerrância podem ser distinguidas uma da outra, mas não 
separadas. 
 

 17° - Afirmamos que a Escritura, como um todo, é inerante, estando isenta de falsidade, 
fraude, ou artifício. 
 
Negamos que a infalibilidade e inerrância Bíblica estejam limitadas a temas espirituais, 
religiosos, ou de redenção, com exclusão de afirmações nos campos da história e da ciência, 
Negamos, ainda, que as hipóteses científicas sobre a história da terra podem ser 
adequadamente usadas para revolucionar os ensinamentos da Escritura sobre a criação e o 
dilúvio. 
 

 18° - Afirmamos a propriedade de se usar inerrância como um termo teológico referente à 
completa veracidade da Escritura. 
 
Negamos ser adequado avaliar a Escritura segundo padrões de verdade e erro estranhos ao 
seu uso ou propósito. Negamos, ainda, que a inerrância seja desmentida por fenômenos  
 
 
 

DA ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL E DOUTRINÁRIA DO CURSO LOGOS 
 
 



UMA BREVE DECLARAÇÃO 
 

ARTIGOS DE AFIRMAÇÃO E NEGAÇÃO 
 
 

18° (continuação) Bíblicos, tais como: a falta de precisão técnica moderna, irregularidades 
gramaticais e ortográficas, descrições empíricas da natureza, o relato de falsidades, o uso de 
hipérbole e de números aproximados, a organização tópica de material, seleções variantes de 
material em relatos paralelos, ou o uso de citações livres. 
 
 

 19° - Afirmamos a unidade e consistência interna da Escritura. 
 
Negamos que erros e discrepâncias alegadas que ainda não foram solucionadas viciem as 
alegações da verdade da Bíblia. 
 

 20° - Afirmamos que a doutrina da inerrância está fundamentada nos ensinamentos da 
Bíblia  sobre  inspiração. 
 
Negamos que a pregação de Jesus sobre a Escritura possa vir a ser rejeitada através de apelos 
à acomodação ou a qualquer limitação natural de Sua humanidade. 

 
 

 21° - Afirmamos que a doutrina da inerrância tem sido essencial à fé da Igreja através de 
toda sua história. 
 
Negamos que a inerrância seja uma doutrina inventada pelo Protestantismo escolástico, ou que 
se constitua uma posição reacionária postulada em reposta a critica negativa superior. 

 
 22° - Afirmamos que O Espírito Santo presta testemunho às Escrituras, garantindo aos 
fiéis a veracidade da Palavra escrita de Deus. 
 
Negamos que este testemunho do Espírito Santo opere independentemente da Escritura, ou 
contra ela. 

 
 23° - Afirmamos que o texto da Escritura deve ser interpretado através da exegese 
gramática-histórica, considerando-se suas formas e recursos literários, e que, sim, a Escritura 
deve interpretar a Escritura.  
 
Negamos a legitimidade de qualquer tratamento do texto, ou busca de fontes além deste, que 
levem à adoção do relativismo, da negação da historicidade, ou depreciem seu ensinamento, ou 
rejeitem sua pretensão de autoria. 
 

DA ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL E DOUTRINÁRIA DO CURSO LOGOS 
 
 

UMA BREVE DECLARAÇÃO 



 
ARTIGOS DE AFIRMAÇÃO E NEGAÇÃO 

 
 
 

 24° - Afirmamos que uma profissão de fé de total autoridade, infalibilidade e inerrância da 
Escritura é primordial para uma clara compreensão de toda a fé Cristã. Afirmamos, ainda, que 
tal profissão de fé deve levar a uma crescente semelhança com a imagem de Cristo. 
 
Negamos que tal profissão de fé seja necessária para a salvação. Contudo, negamos, ainda, 
que a inerrância possa ser rejeitada sem graves conseqüências tanto para o indivíduo, como 
para a Igreja. 
 

 
 

DA ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL E DOUTRINÁRIA DO CURSO LOGOS 
 

O QUE O INSTITUTO BÍBLICO LOGOS CRÊ 
 

  
 

25°- Nós cremos na Palavra de Deus revelada ao entendimento humano pelo iluminação 
do Espírito Santo - Mt 16:18; Sl 119:130 
 

 26° Nós cremos que a Palavra de Deus é o único padrão para fé e doutrina na Igreja. Que 
profecia não pode tomar o lugar ou ênfase da escritura -  2 Pd 1:17-19 
 

 27° Nós cremos que a Palavra de Deus é interpretada pela totalidade dela mesma, ou 
seja, interpretação da Bíblia vem pela totalidade da Bíblia, não somente versículos ou textos 
isolados - 2 Tm 3:16; 2 Pd 1:20 
 

 

28° - Nós cremos na regeneração do espírito do homem. Quando homem ou mulher 
confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida com a sua boca e crê no coração que 
Jesus ressucitou dentro os mortos que aquela pessoa é: salva, recriado, nascido de novo, e 
torna ser feito filho de Deus e a justiça de Deus simultaneamente e herdeiro de todos os direitos 
de redenção - Rm 10:9,10; Ef 1:7; Jo 1:12; 2 Cor 5:17,21 
 
  
 
 
 

DA ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL E DOUTRINÁRIA DO CURSO LOGOS 
 

O QUE O INSTITUTO BÍBLICO LOGOS CRÊ 
 
 



29° - Nós cremos e adoramos O Deus vivo em espírito e em verdade - Jo 4:24 

 a° - Que o espírito do homem é a habitação do Espírito de Deus e verdadeira adoração 
procede na beleza da santidade, do coração, ou seja, o espírito do homem - Sl 96:9; 1 Cor 6:19; 
Fl 3:3; Cl 3:3 

 b°- Nós cremos em adoração congregacional - 2 Cr 20; At 4:24 

 c°- Nós cremos em levantar para adorar e cantar ao Senhor - 2 Cr 20:19 

 d°- Nós cremos em entoar O Senhor em voz alta - Ap 7:9,10; 19:1,6; Hb 13:15 

 e°- Nós cremos em bater as palmas ao Senhor - Sl 47:1 

 f°-  Nós cremos em levantar as mãos ao em adoração - Sl 134:2 
 

 30° - Nós cremos em dança santa e espontânea, inspirada pelO Espírito Santo, porém, 
não aquilo aprendido ou feito pela força humana - Sl 149:1-3;150:4;  2 Sm 6:16 
 

 31° - Nós cremos em falar em outras línguas, como inspirado pelO Espírito Santo como a 
primeira manifestação do Batismo do Espírito Santo. Que o Batismo do Espírito Santo é um 
direito e privilégio de cada crente receber baseado em fé  - At 2:4; 8:17,21; 10:45,46; 19:6; 1 Cor 
14:1-40; Rm 8:26; Jd vs 20 
 

 32° - Nós cremos em profecia inspirada pelO Espírito Santo e em pleno acordo 
com toda escritura Bíblica - 1 Cor 14:1,3; 1 Tes 5:19,20 

 
 

 33° - Nós cremos em cura divina como ordenança da Igreja e parte dos direitos de 
redenção que Jesus comprou e pagou pelos acoites, Seu sangue derramado, a  ressurreição 
dentre os mortos pela glória do Deus Pai - Is 53:4,5; Mt 8:16,17; 1 Pd 2:24; Rm 8:11; Mc 16:18; 
Tg 5:16 
 

 34° - Nós cremos que a unção para cura está liberada através da imposição de mãos, 
ungindo com óleo, e a palavra da fé - Mc 11:23,24; 16:18; Tg 5:16; Rm 10:8 
 

 35° - Nós cremos que a aliança com Deus, mediante Jesus Cristo, está constantemente 
reconfirmada e declarada com todos os direitos e promessas de Jeová Deus cada vez que o 
filho de Deus voluntariamente pagar seus dízimos. Hb 7:8 
 

 36° - Nós cremos que os cinco ofícios ministeriais que Jesus concedeu e Deus 
estabeleceu ainda existe na forma de homens ungidos com o Espírito Santo e poder e para 
funcionar e serem aceitos na Igreja hoje em dia, ou seja: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o 
pastor e o mestre - Ef 4:8,11; 1 Cor 12:28 
 
 
 

PRIMEIRO ANO 
 

INTEGRIDADE DA PALAVRA: O material fundamental para toda doutrina, crença, fé ou 
ensino. Esta matéria deixa você saber Biblicamente o ponto de vista Divino sobre a 



importância que Deus coloca na Sua Palavra. O aluno vai receber uma nova apreciação da 
Palavra de Deus como também, o verdadeiro poder de Deus na sua vida e Igreja. 
 
ALIANÇA DE SANGUE: Deus optou para usar um meio antiquíssimo para comunicar com o 
homem a qualidade do Seu compromisso conosco. Mediante estudando o que é a aliança 
de  sangue o aluno não só aprende o que significa a ceia do Senhor como Também, 
fortalece a base para fé na sua própria vida. 
 
NOME DE JESUS: Jesus deu a Igreja seu próprio Nome quando Ele subiu para a destra da 
majestade nas alturas. Nesta matéria estudaremos profundamente que o poder que O 
Senhor colocou no Seu nome é exatamente o mesmo poder que O Filho exerceu aqui na 
terra. O Nome faz tudo quanto que Ele mesmo fez quando andou na terra. 
 
REALIDADES DA REDENÇÃO: Toda redenção foi comprada para você mediante o 
Sangue de Jesus Cristo. Quem nEle crê não tem que esperar até ir para o céu para receber 
a redenção. Muitos sofrem desnecessariamente com os ataques do diabo porque não 
sabem a totalidade incluída na redenção já comprada em Cristo Jesus.  
 
JUSTICA: Deus pai se vingou de todo pecado mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz 
do calvário e a Ressurreição dentre os mortos por Jesus serve como eterno testemunho da 
justificação daqual qual Ele comprou para nós. Agora quem crê em Jesus como Senhor da 
vida é justificado com a Sua própria justiça. Agora o cristão tem  a posição de filho com 
Deus Pai. 
 
ESPÍRITO E ALMA: Homem é espírito, tem uma alma e vive em um corpo. Somente a 
Palavra de Deus tem o poder para discernir entre espírito e alma, pensamentos e 
propósitos. Aqui você vai aprender sobre a salvação da alma; as emoções, vontade, e 
sentimentos. Sem conhecer esta diferença é impossível andar constante na fé de Deus. 
 
SUBMISSÃO E AUTORIDADE: Quando reconhecemos que toda autoridade vem de Deus, 
então submissão á autoridade é, em fato, submetendo a suprema autoridade que é Deus 
mesmo. O centurião nos ensinou que grande fé tem como início em submissão as 
autoridades que Deus tem colocado na sua vida. Também até que ponto autoridade deve 
ser exercitada, e como autoridade é abusada no contexto Bíblico. 
 
AUTORIDADE DO CRENTE: Toda autoridade foi dada à Igreja, o corpo de Cristo, mediante 
a vitória  que Jesus operou pôr nós. Autoridade representa chaves espirituais que Jesus 
deu para cada filho de Deus, portanto nós precisamos saber tanto quanto  o que são as 
chaves do que como usar estas chaves do Reino. 
 
 
 
FUNDAMENTOS DE LOUVOR: Louvor não é simplesmente habilidade tocar ou cantar 
bem. Louvor libera a presença de Deus. E onde Deus está, o adversário tem que fugir. 
Verdeiras julgas estão quebrados no meio do povo de Deus mediante louvor. Louvor produz 
poder, então logo entendemos que toda música evangélica não é classificada com o louvor 
á Deus. Louvor pode ser considerado um foguete que coloca-nós na sala do trono. 
 



FUNDAMENTOS DA FÉ: Deus não lida com  um homem mediante formulários ou sete 
pontos para garantir sucesso. O Senhor lida com o homem mediante princípios gerais 
achados através de toda a Sua Palavra. Aqui nós derrubamos algumas idéias erradas sobre 
a lei da fé, para poder estabelecer as verdades que estabelece-nos na verdade que liberta. 
 

PRINCIPIOS DE DOMÍNIO N°°°° 1: Deus Todo Poderoso estabeleceu poder nas palavras. 
Inclusive o poder da vida, morte, benção e maldição habita em palavras. Deus criou o 
homem para dominar, conseqüentemente muitas vezes o homem tem fé no coração mas 
não sabe como liberar a fé consistentemente. Quando aprender o poder que há na língua 
você vai parar de falar tudo o quanto o que não deseja acontecer, e vai falar somente o que 
quer que aconteça, (em linha com a Palavra de Deus. 
 
ORAÇÃO BÍBLICA: Oração opera pôr causa da fé e a Palavra de Deus. Oração não 
funciona pôr causa da necessidade nem pôr causa do muito repetir. Pela renovação da 
nossa mente sobre oração você vai aprender orar a Palavra de Deus o qual é a Sua 
vontade. 
 
GUIADO PELO ESPÍRITO: O Cristão pode fazer tudo certo na vida cristão, porém, se não 
aprender ouvir de Deus e obedecer o Espírito Santo, que habita dentro de você, então não 
vai poder andar na perfeita vontade de Deus para sua vida. Sendo guiado pôr Deus é o 
andar pôr fé e não pôr vista. O Espírito fala com todos nos, mas não O reconhecemos. 
 
A IGREJA TRIUMFANTE: A Igreja que Jesus Cristo fez nascer pela Sua obra de redenção 
pela cruz, sepultamento, ressurreição e ascensão para a destra do Pai  já venceu todo 
principado, potestade, dominador deste mundo tenebroso. Deus não mandou lutar contra 
demônios derrotados. Ele mandou; Ide em todo o mundo e pregar O Evangelho. 
 
AUTORIDADE DO CRENTE: O que Jesus fez pôr a nós, pertence à cada filho de Deus. 
Uma das maiores mentiras do diabo é que ele pode fazer o que ele bem quiser na terra e 
até para o povo de Deus. Estes sinais vão acompanhar eles que crêem em meu nome; eles 
vão expulsar demônios e vão pegar em serpentes. Em outras palavras terão domínio. 
 
APRENDENDO CRISTO: Cristo significa O Ungido e a Sua unção. A unção é o peso 
erguido julgo destruído  pelo poder do Espírito. O mesmo poder e glória que ressuscitou 
Jesus dentro os mortos é disponível para a Igreja. Porém a unção é aprendida, não 
simplesmente adquirida misteriosamente. O mistério é agora revelado em Cristo. 
 
 

 


