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CONFISSÃO VITORIOSA DA PALAVRA 
 Final 

(Pgs. 153 a 155) 
 
Sentindo 
 

 O que é a Confissão Vitoriosa da Palavra? 
 
Aprendendo 
 

Confessar é declarar a verdade das Escrituras em relação às diversas 
situações do cotidiano. 

 
Não é: 
 

• Um conjunto de frases sem sentido e fora de contexto 
 
• Superstição 
 
• Heresia 

 
Precisamos estudar cuidadosamente a Bíblia e firmar-nos ao que ela 

diz. Só assim poderemos evitar possíveis erros e sair vitoriosos. 
 
Nossa luta não é contra pessoas, e sim contra “governantes e 

autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de 
trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais” (Ef. 6.12). São esses 
os poderes que atuam com o intuito de afastar o ser humano de Deus, por 
meio do pecado. 

 
“O deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não 

vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus” 
2 Coríntios 4.4. 

 

Quando nos damos conta da gravidade disso, passamos a entender 
melhor a importância da obediência aos preceitos do Senhor e a magnificência 
da graça que recebemos por meio do sacrifício de Jesus na cruz. 

 
Confessar a Palavra é dizer a verdade, e apenas à verdade devemos 

nos apegar. 
 
Refletindo 
 
 O que você aprendeu ao longo deste tempo com a Confissão Vitoriosa 
da Palavra? 
 
Aplicando 
 
 O que mudou na sua vida a partir da confissão destas verdades? 
 
Final 
 
 Orem para que por meio de cada membro, outras pessoas venham a 
conhecer estas verdades, confessá-las e terem uma vida completamente 
transformada pelo amor de Jesus. 
 
 

Versículo para memorizar: 
 

“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o 
ensino, para a repreensão, para a correção e para a 
instrução na justiça, para que o homem de Deus seja 

apto e plenamente preparado para toda boa obra”  
2 Timóteo 3.16-17. 

 

 


