
 

TEMA: VOCÊ RECEBE O QUE VOCÊ CONFESSA 
 

TEXTO: “Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta é a palavra da fé, que 
pregamos, a saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o 
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se 

faz confissão para a salvação”. Romanos 10.8-10 
 

RESUMO DA MENSAGEM: Paulo em Romanos coloca dois critérios: Crer no coração e confessar com 
a boca. Na verdade, você só alcançará algo que constantemente confessa no mundo espiritual. 
Confissão Bíblica não é falar o que não crê, é declarar com palavras, o que no seu coração já é uma 
realidade. Palavras são sementes. O que você semeia com sua boca hoje, você colherá amanhã. 1- 
Você nunca será reconhecido como vencedor falando como um derrotado – Você nunca alcançará o 
palácio falando como escravo. O primeiro passo para mudar a sua vida é: mude sua mente, mude seu 
discurso. Confesse o que você é em Deus. 2- Cremos e falamos – Primeiro cremos, segundo 
confessamos e em terceiro recebemos. Ou seja, recebemos de Deus, apenas aquilo que cremos. 3- O 
que é confissão? É o testemunho da fé em nossa boca. É simplesmente concordar com Deus, dizer as 
Palavras e usar as Expressões de Deus. O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista 
vê oportunidade em cada dificuldade. 4- A importância da confissão – Poucos reconhecem a 
importância da confissão e o seu valor em nossas vidas. Quando você confessa derrota, você está 
admitindo ela na sua vida. E quando confessa vitória, você está reconhecendo que é vencedor! 5- A 
confissão nas provações- Confessar a Palavra é testemunhar e testificar aquilo em que cremos. É 
confessar que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. 6- O que confessar? Confesse a Palavra. 
Confesse as Verdades Bíblicas. No meio da luta, confesse com ousadia! Deus te Abençoe! 
 

ORAÇÃO: Ore com ousadia confessando as bênçãos de Deus sobre sua vida. 
OFERTA: Não recolha a oferta sem antes orar pelos ofertantes e abençoa-los no Nome de Jesus! 
 

FIQUE LIGADO NA AGENDA JERUEL 

 TADEL - Domingo, 09 de Junho, às 09:15hs. NÃO HAVERÁ!!! 

 CULTO DE CELEBRAÇÃO – Domingo, 09 de Junho. Com um único Culto às 19:00hs.  

 CULTO DA VITÓRIA – Quinta, 06 de Maio, às 19:30hs. O ônibus sairá do Valverde às 19hs. Campanha: Eu Vou Dar 

a Volta Por Cima! Venha buscar a sua vitória! 

 VIGILIA DE ORAÇÃO – Todas as Segundas-feiras, a partir das 22:00hs. No Templo da Igreja. 

 CURSO DAS ÁGUAS – Inicio dia 23 de Junho. No horário do Tadel. 

 IMPACTO DE FOGO E GLÓRIA – Inicio sexta-feira, às 20:30hs.  

Conta-se que uma fábrica de calçados, com a intenção de expandir suas vendas, decidiu que deveria 
exportar para a Índia e mandou para um país daquele continente dois vendedores para que eles 
pudessem verificar o potencial do mercado e iniciar as vendas. Aos dois foram dadas as mesmas 
condições: hospedagem, locomoção, diárias, tabelas de preços e informações sobre os produtos, e 
ao final da primeira semana eles deveriam emitir um relatório à matriz no Brasil. Um dos vendedores, 
antes de mandá-lo ligou para o escritório da matriz, completamente abatido, fazendo o seguinte 
comentário: "Vocês devem suspender os planos de expansão e rever nossos investimentos neste país. 
Já comprei minha passagem de volta, pois vir para cá foi a maior roubada. Por aqui não vamos vender 
nada porque ninguém usa sapatos, todo mundo anda descalço!!!” O outro vendedor também ligou, 
mas ao contrário do primeiro, estava eufórico, quase não se continha e totalmente entusiasmado, 
foi assim falando: "Vocês devem ampliar os planos para nossos investimentos neste país. Podem 
contratar mais funcionários e aumentar a produção. Foi brilhante a ideia de vender nossos produtos 
por aqui. Vamos vender como nunca, porque aqui ninguém usa sapatos, todo mundo anda descalço... 
por enquanto! Basta começar a oferecer!". 
 


