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O PODER DA PROCLAMAÇÃO  

 

Observação: Caso esteja usando este material para ensinar, será necessário usar um cd de adoração com duração 

de 30-45 minutos para que seja tocado no final da sessão. Também serão necessários caneta e papel para que todos 

façam suas anotações. Incentive-os a falarem em voz alta suas declarações no local onde estiverem, diariamente e 

durante 2-4 semanas e, então, buscarem a Deus para obterem mais um conjunto de declarações. 

Caso esteja usando esse material para aprimoramento da sua jornada pessoal, você poderá usar suas declarações e 

suas músicas de adoração.  

Os pensamentos aqui mencionados fazem parte do #5, Keys to Brilliant Focus  por Graham Cooke.  Para explorar 

ainda mais sobre a verdade em relação à guerra entre a alma e o espírito, leia o livro de Graham, Towards a Powerful 

Inner Life. 

FALE SOBRE SEU CAMINHO EM  OUTRA ESFERA DE VIDA! 

Na sua rotina, qual voz tem falado a cada situação que você enfrenta? Seria a voz do Espírito que 

sempre traz vida? Ou seria a voz da carne que traz morte?  

Romanos 8:5-7 Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne; mas os que 

são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. 

Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz. 

Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em 

verdade, o pode ser. 

Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 

 

Você pode ter certeza que se o homem interior do Espírito for silenciado, o homem exterior da alma 

será escutado.  

Por que isso seria importante? Leia Romanos 7:14-25 e Romanos 8:1-4.  Paulo descreve a guerra 

entre a carne e o espírito. A carne briga com todas as coisas. Sob a velha aliança, ela não poderia 

nem mesmo obedecer aos mandamentos. Quando Jesus 

veio, Ele retirou toda essa luta. Ele cumpriu com a Lei e 

tornou-se o cordeiro do sacrifício de uma vez por todas.  

Agora, podemos caminhar no espírito e não satisfazer os 

desejos ou a lógica da carne. 

Romanos 8:16 O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 

Você pode ter certeza que se o homem 

interior do Espírito for silenciado, o 

homem exterior da alma será escutado.  
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2 Coríntios 5:17 Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; 

eis que tudo se fez novo. 

O homem interior do Espírito – seu novo homem onde você é uma nova criatura – só vive na 

presença de Deus e só escuta a voz de Deus. A mente do Espírito vive dentro da vida de Jesus. O reino 

dos Céus está entre nós e nosso homem interior renascido do Espírito é quem comanda. Estamos 

aprendendo a viver de dentro para fora. Estamos aprendendo a viver essa nova vida. 

Romanos 7:22 Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. 

2 Coríntios 4:16 Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o 

interior, contudo, se renova de dia em dia. 

Efésios 3:16 Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com 

poder pelo seu Espírito no homem interior 

Por outro lado, o homem exterior se baseia nas informações que estão o cercando no mundo. Ele é 

facilmente influenciado por comentários, informações e percepções negativas. Não somos capazes 

de conhecer a vida e a paz de Deus se é o nosso homem natural quem controla nossos pensamentos 

e estilo de vida. Quando ele está no controle, nos tornamos vulneráveis à preocupação, ao medo, ao 

stress, à aflição e ao tormento. A carne é vulnerável ao mundo externo onde o inimigo e a oposição 

prevalecem. Conforme começamos a compreender essa realidade, conseguimos notar as vozes de 

oposição que tentam comandar nossa espiritualidade. 

Nossa alma não é nossa inimiga. Ela só quer encontrar a Deus 

segundo sua vontade. Ela quer comandar até encontrar uma 

situação difícil. Então, ela quer que consigamos pedir ajuda a 

Deus.  

A melhor forma de viver a vida é permitir que o homem espiritual esteja sempre no controle porque 

ele vive na presença de Deus. Uma boa pergunta para refletir seria ‘Como podemos ajudar nosso 

homem espiritual a ficar sempre no banco do motorista?’  

Podemos fazer isso falando com nós mesmos. No Espírito devemos falar sobre nosso caminho em 

tudo. O que acreditamos – o que sabemos ser verdade de acordo com Deus – deve ser confessado, 

declarado e proclamado. 

Devemos confessar o que Deus disse sobre nossas circunstâncias. Ele destaca versículos para que 

possamos usar na nossa confissão diária. Essa confissão serve para renovar nossas mentes.   

Romanos 12:2 E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do 

vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus 

A melhor forma de viver a vida é 

permitir que o homem espiritual esteja 

sempre no controle porque ele vive na 

presença de Deus.  
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Por exemplo, todos nós conhecemos o Salmo 23. Podemos retirar frases dele e personalizá-las para a 

nossa situação: 

 Porque Deus é o meu Pastor, nada me faltará.  

 Mesmo antes de saber das minhas necessidades, o meu Bom Pastor já sabe como me 
proverá. 

 Tenho o suficiente para mim e para todos os que estão ao meu redor.  

 Não temerei porque Seu perfeito amor retira todo medo.  

 Deus meu deu um lugar de descanso independentemente das circunstâncias ao meu redor. 

Quais outras frases poderiam ser retiradas do Salmo 23? 

Agora vamos olhar o Salmo 91. Quais frases podemos retirar dele para que o homem espiritual 

declare o ponto de vista de Deus em relação à sua situação? 

Por exemplo: 

 Não importa a minha situação, Deus é a minha Força e o meu Auxílio. 

 O medo não possui morada em mim – nem de manhã, nem mesmo ao meio-dia ou à noite. 

 Mesmo que milhares seja atingidos, a promessa de Deus para mim é de que nem praga, nem 
destruição, nem mal algum me atingirá – eles nem mesmo chegarão à minha casa. 

Agora, faça algumas frases com base no Salmo 91. Tente 

analisar diferentes versões da Bíblia. 

As proclamações de Deus (Salmo 23, Salmo 91, nossas 

palavras proféticas, outros versículos favoritos, etc.) 

combinados com a nossa confissão criam uma linguagem 

que supera todos os obstáculos, todas as oposições e nos 

levam a encontros e experiências que resultam na 

plenitude da nossa identidade. Deus quer nos ver proclamando “em voz alta” frases que declarem 

quem somos, a quem pertencemos e quem Deus é para nós.   

Através de profecia e palavras que estejam relacionadas à nossa herança em Cristo, somos 

acordados e levados a um nível mais elevados da nossa identidade.  

Em confissão aprendemos a viver nas circunstâncias. 

Na declaração nos especializamos em nos colocarmos na posição contra o inimigo. 

Na proclamação abraçamos a identidade e os recursos que provém de Jesus. 

Deus quer nos ver proclamando “em 

voz alta” frases que declarem: 

          quem somos,  

                a quem pertencemos, e  

                      quem Deus é para nós. 
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Separe 30-45 minutos para adorar. Peça para que Deus o(a) mostre uma passagem da Bíblia 

relacionada a qualquer situação que esteja vivenciando. Conforme o Espírito Santo o(a) mostra 

frases que possam ser usadas para declarar em meio à situação, anote-as de forma que digam quem 

você é, a quem você pertence e quem Deus é para você. Leia-as diariamente e conforme sua fé e 

confiança aumentarem, peça para que o Espírito Santo o(a) revele mais declarações que digam quem 

Deus é para você e como Ele te vê.  

ANOTE SUAS FRASES AQUI

 

 


