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Declaração de fé
Existem três aspectos da fé:
A)
B)
C)

Para salvação Efésios 2: 8 “Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é
dom de Deus”
Para vida diária Gálatas 5: 22 “Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.”
Para operação ministerial 2 Coríntios 12: 12 “Os sinais do meu apostolado foram manifestados
entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas.” A fé é ministrada ao coração
do homem que permite a Palavra de Deus penetrar no seu interior Romanos 10: 17 “De sorte que
a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.”

Portanto, a fé não é um sentimento, não é natural, nem uma energia diferencial ou um platonismo. Ela é
espiritual e substancial, fecundada no coração do homem por meio da Palavra (Logos) de Deus Mateus 13:
3-9 “E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, quando
semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na; E outra parte
caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda; Mas,
vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos
cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto: um a cem, outro a sessenta e outro a
trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça).”

Confessando a palavra e declarando a fé
Romanos 10: 9 “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.
Versículo 10: “Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a
salvação.”
Neste verso 10 existem duas verdades a confissão e a declaração.

A confissão se faz com a boca e a declaração com o coração.
Então uma coisa é a confissão de fé e outra é a declaração de fé.

Uma depende da outra.
Na confissão de fé nós convidamos o Senhor para entrar nas nossas vidas e na declaração de fé nós
permitimos que Ele participasse de nossas vidas.
A igreja ela faz um documento que se chama declaração de fé para mostrar que ela esta baseada na Bíblia
sagrada e nós também temos a nossa declaração de fé para mostrar ao mundo que Jesus na pessoa do
Espírito Santo de Deus mora dentro de nós.
2 Coríntios 4: 13-14 “E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós
cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos
ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco”.
Marcos 11: 23-24 “porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te
no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele.”
Eu creio que todos aqui um dia já fizeram uma declaração de fé.
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O que é de verdade declaração de fé?
Eu lembro que estava com meu medico 1986 com um problema enorme em minha cabeça eu estava com
uma doença chamada de neurocisticercose, é um mal que acomete o sistema nervoso central uma doença
terrível.
Aguardava o medico e ao mesmo tempo fazia a minha declaração de fé. Eu tinha um livro em minhas mãos
e aproveitei para escrever na contra capa esta declaração de fé que saia de dentro de mim.
Tudo é força, mas só o Senhor é poder, só existe um Deus em minha vida em quem creio e confio. O
Senhor é a minha cura e a minha salvação.
“Como está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos também, por isso também falamos”. 2 Coríntios 4:14

Por que precisamos crer e falar?
Porque o diabo também crê. Só que ele não fala na Palavra. Olha o que disse Tiago 2:19: “Crês, tu, que

Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios crêem e tremem.” O diabo também crê na Bíblia
Sagrada, só que ele não fala, não pratica. Qual a diferença entre os demônios, que crêem e tremem, para
aqueles que crêem e falam? Os que crêem e falam têm o Espírito da Fé; os demônios, não.
Aqueles que um dia convidou o Senhor Jesus Cristo para entrar em sua vida e que a partir deste dia
permitiu que Ele tivesse uma vida de intimidade.
Eu fiz a minha declaração de fé e não questionei Deus como ele me curaria declarei e declarei com minha
boca a minha fé e descansei.
Cremos, declaramos, não duvidamos e começamos a exercitar a Fé, o Espírito da Fé, crendo na Palavra,
falando na Palavra, confessando a Palavra… isso é o Espírito da Fé. É aí que coisas começam a acontecer.

Uma coisa é falar de fé, outra é ter fé e ainda outra e viver uma vida de fé.
Algumas vezes temos um problema pequeno que superamos pela nossa fé, mas quando estamos passando
algo difícil, vemos quanta fé verdadeiramente temos em Deus.
Tudo em nossa vida depende da nossa declaração de fé, sem declaração de fé não há posse. Você lembra o
que diz a Palavra de Deus sobre a Criação? Veja Gênesis 1:3 “Disse Deus: Haja luz; (depois que Deus
disse o que aconteceu?) e houve luz.”
Depois, nos versículos 6-7: “E disse Deus: Haja firmamento no meio das águas e separação entre

águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento
e as águas sobre o firmamento. E assim se fez.”
Deus não precisava dizer nada. Ele é Deus! As coisas aconteceriam de qualquer modo. Mas, Ele está
mostrando como é importante declara a Palavra com fé.

