CRIE O SEU MUNDO
INTRODUÇÃO
“Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados; de maneira que
aquilo que se vê não foi feito do que é aparente”. Hebreus 11:3
O capítulo 11 de Hebreus é, sem dúvida, o “Hall da Fama” da Fé. Do Antigo ao Novo
Testamento, vemos homens e mulheres que mudaram o destino de sua geração através de
uma única promessa de Deus. Cada pessoa começou a sua jornada com nada mais do que
uma promessa, mas durante o curso de sua vida, a promessa se materializou quando Deus
deu substância à fé deles.
O propósito deste manual de confissão é criar o nosso mundo de hoje, a começar pela nossa
própria vida. Quando Jesus estava no deserto, Ele derrotou o diabo com a Palavra de Deus.
Aliás, todo o Reino do Céu opera e gira em torno da Palavra falada de Deus. No entanto,
temos deixado de perceber que o poder da Palavra se manifesta por um processo de
amadurecimento da mesma no nosso coração. Marcos 4 declara que a Palavra entra em nós
como uma semente, mas através do seu poder eficaz, ela amadurece e se torna uma árvore
com grandes galhos, dos quais outros podem desfrutar e participar. Contudo, existem certas
fortalezas ou sistemas de pensamento, comportamentos e reações que resistem contra o
nosso desenvolvimento em Deus. É o meu desejo ver a Palavra de Deus manifesta em um
estado de maturidade na vida de todos os crentes. Para que isso aconteça, precisamos
confessar a Palavra diariamente.
“A sabedoria está edificando a Sua casa dentro de mim, lapidando as Suas sete colunas”. Pv
9:1 Escolhemos esta seleção especifica das Escrituras em Tiago 3:17, para que o Espírito
Santo construa a Casa da Sabedoria no nosso íntimo. A Casa da Sabedoria representa o
projeto de desenvolvimento de caráter que Deus tem para nossa vida. Eu acredito que o
maior desejo de Deus é que sejamos transformados em Sua imagem através da renovação
da nossa mente. O Senhor me disse uma vez, “O Meu povo limita o processo de
desenvolvimento de caráter à fornalha de testes e tribulações. No entanto, Eu prefiro que
eles exercitem a autoridade de sua língua através da Palavra falada”.
Nesta sociedade agitada de hoje, com recompensas instantâneas, fast foods e prazos,
encontramos pouco tempo, ou talvez, tempo nenhum para nos entregar à oração. Então,
para que Deus nos leve mais além Nele, Ele acaba podendo apenas usar o processo de
tribulação e testes, simplesmente porque não Lhe damos nenhuma alternativa. Contudo,
existe um caminho melhor. Eu descobri que oferecer “a autoridade da língua” como prática
diária e consistente dá ao Espírito Santo “o martelo e os pregos” para construir a Casa da
Sabedoria; e é claro, qualquer outra promessa pertencente à nossa herança.
Como conclusão, devo adverti-lo que, de acordo com o capítulo 4 de Marcos, você tem um
adversário que estabeleceu exércitos muito bem organizados com apenas uma intenção:
roubar, matar e destruir qualquer tentativa de amadurecimento da Palavra em seu coração.

A minha oração e desejo é que daqui um ano, a Palavra esteja firmada, fundada e
estabelecida no seu coração, para que ela crie em você o vencedor predestinado por Deus.
“A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu
fruto”. Provérbios 18:21
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INTRODUÇÃO
Pai, obrigado porque a Sua Palavra não volta vazia para Você hoje, antes ela faz e prospera
naquilo que foi enviada. Is 55:11
Pai, obrigado porque estou confiante hoje, pois peço segundo a Sua vontade e sei que Você
me ouve. Porque Você me ouve, sei que estou recebendo tudo o que pedi. 1 Jo 5:14-15
Pai, obrigado por me responder antes que eu clame; enquanto eu ainda estou falando, Você
me ouve. Is 65:24
Pai, obrigado por fazer tudo muito mais abundantemente além do que peço ou entendo
hoje, segundo o Seu poder que opera em mim. Ef 3:20
ORAÇÃO DE COMUNHÃO
Pai, hoje peço pela graça para habitar continuamente na Sua presença, afim de que eu ande
diante de Ti em comunhão inquebrantável e que Você me faça conhecer os mistérios da
unidade com Você.
ORAÇÃO DE JABES
Pai, peço que Você me abençoe muitíssimo hoje e amplifique o meu território. Que a Sua
mão esteja comigo, para que o mal não me aflija. 1 Cr :10

CRUCIFIXÃO DE MIM MESMO
Fundamento:
Eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que
agora vivo é pela fé do Filho de Deus, que me amou e Se entregou a Si mesmo por mim. Gl
2:20
EU ESTOU CRUCIFICADO COM CRISTO
Jesus, eu decido renunciar-me a mim mesmo, tomando sobre mim a Sua cruz e negando a
mim mesmo todo direito e privilégio. Mt 16:24
Da mesma maneira que um grão de trigo cai na terra, morre e dá fruto; eu estou morto para
mim mesmo, portanto, produzo muitos frutos para Deus. Jo 12:24
Jesus, obrigado porque eu fui batizado na Sua morte. Rm 6:3
Fui sepultado com Cristo pelo batismo na morte: e como Cristo ressuscitou dos mortos,
pela glória do Pai, eu ando em novidade de vida. Rm 6:4
Fui plantado juntamente com Cristo na semelhança da Sua morte e na semelhança da Sua
ressurreição. Rm 6:5
Estou entregue à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste no meu
corpo mortal. 2 Co 4:11
Eu me considero morto para mim mesmo, mas vivo para Deus em Jesus Cristo, meu
Senhor. Rm 6:11
Estou crucificado com Cristo. Rm 6:6
A vida que tenho em mim mesmo tem sentença de morte para que eu não confie em mim
mesmo, mas em Deus que ressuscita os mortos. 2 Co 1:9
Eu sou de Cristo e crucifiquei a carne com as suas paixões e concupiscências. Gl 5:24
Jesus, obrigado porque conheço Você cada vez mais; conheço o poder da sua ressurreição e
compartilho as suas aflições; estou me conformando à Sua morte. Fp 3:10
Eu estou morto com Cristo quanto aos rudimentos do sistema deste mundo. Cl 2:20
Estou morto para mim mesmo e a minha nova vida está escondida com Cristo em Deus. Cl
3:3
A vida que tenho em mim mesmo está morta com Cristo. Rm 6:8

SABEDORIA
Fundamento:
Jesus, obrigado por ser levado como um cordeiro ao matadouro, como ovelha muda perante
os tosquiadores, sem abrir a Sua boca, para que eu tivesse a sabedoria de Deus disponível
em toda circunstância e situação. Is 53:7
Eu sou para sempre aperfeiçoado em sabedoria através de Cristo. Hb 10:14
EU SOU A SABEDORIA DE DEUS EM CRISTO
O Espírito do Senhor repousa sobre mim, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito
de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Eu me deleito no
temor do Senhor. Is 11:2-3
Eu estou crescendo em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Lc 2:52
Pai, obrigado por fazer com que eu tenha toda a sabedoria e prudência em abundância,
revelando-me o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito, proposto em Você
mesmo. Ef 1:8-9
A minha boca fala de sabedoria e a meditação do meu coração é de entendimento. Sl 49:3
Eu cresço e me fortaleço em espírito, cheio de sabedoria. A graça de Deus está sobre mim.
Lc 2:40
Eu estou cheio do espírito de sabedoria. Dt 34:9
Pai, obrigado por me dar uma boca de sabedoria a qual nenhum dos meus adversários
poderá resistir ou contradizer. Lc 21:15
Estou cheio do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência
espiritual. Cl 1:9
Pai, obrigado por me dar sabedoria e conhecimento. Você me dá riquezas, fartura e honra,
como nenhum rei nesta terra já teve. 2 Cr 1:12
Eu recebo o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Cristo; os olhos do meu
entendimento estão sendo abertos e iluminados. Ef 1:17-18
Eu estou cheio do Espírito de Deus, com muita sabedoria, entendimento, competência,
conhecimento e habilidade para construir a casa de Deus e para trabalhar em toda obra. Ex
31:3-4
Pai, obrigado por me dar sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração, como
a areia que está na praia do mar. 1 Rs 4:29

Eu supero todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. 2 Cr 9:22
Eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. Jó 28:28
Pai, obrigado por me ensinar no caminho da sabedoria e me fazer andar pelas veredas
direitas. Pv 4:11
Pai, obrigado por amar a verdade no meu íntimo e no oculto me fazer conhecer a sabedoria.
Sl 51:6
Jesus foi feito sabedoria para mim. 1 Co 1:30
A sabedoria está edificando a sua casa dentro de mim, lapidando as suas sete colunas. Pv
9:1
Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Ec 9:18
Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Pv 24:3
Pai, obrigado por me dar o que é bom diante de Você; sabedoria, conhecimento e alegria.
Ec 2:26
A sabedoria e o conhecimento são a estabilidade dos meus tempos e a força da minha
salvação; o temor do Senhor é o meu tesouro. Is 33:6
Ó Deus de meus pais, eu Te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força e me fizeste
saber o que desejo de Ti. Dn 2:23
A palavra de Cristo habita em mim em toda sabedoria, me ensinando e me admoestando
com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cl 3:16
A sabedoria me fortalece mais do que dez governadores que haja na cidade. Ec 7:19
A sabedoria entrou no meu coração e o conhecimento é suave à minha alma. Pv 2:10

JUSTIÇA
Fundamento: Coluna n° 1
A sabedoria está edificando a sua casa dentro de mim, lapidando a coluna da justiça. Pv 9:1
Eu sou para sempre aperfeiçoado em justiça através de Cristo. Hb 10:14
EU SOU A JUSTIÇA DE DEUS EM CRISTO
Eu subo ao monte do Senhor e ao seu lugar santo, pois tenho mãos limpas e um coração
puro. Sl 24:3-4
Eu estou completamente lavado da minha iniqüidade e purificado do meu pecado. Estou
purificado com hissope, estou limpo; estou lavado e sou mais branco do que a neve. Tenho
um coração puro e um espírito reto. Sl 51:2, 7, 10
Eu estou limpo pela Palavra falada. Jo 15:3
Sou bem-aventurado, pois tenho um coração limpo e verei a Deus. Mt 5:8
Eu sou de Cristo e crucifiquei a carne com as suas paixões e concupiscências. Gl 5:24
Eu me revisto do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e
santidade. Ef 4:24
Jesus foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção para mim. 1 Co 1:30
Eu vigio justamente e não peco. 1 Co 15:34
Jesus, obrigado por, mesmo não conhecendo pecado, se fazer pecado por mim para que em
Você eu fosse feito justiça em Deus. 2 Co 5:21
Pai, obrigado por voltar para mim a Sua mão e me purificar inteiramente das minhas
escórias, tirando de mim toda a impureza. Is 1:25
Pai, obrigado porque eu Te sirvo em santidade e justiça todos os dias da minha vida. Lc
1:75
Eu rejeito as obras das trevas e me visto das armas da luz. Rm 13:12
Eu apresento os membros do meu corpo (mente, boca, olhos e ouvidos) como servos de
justiça para santificação. Rm 6:19
Eu me revisto do Senhor Jesus Cristo e não faço provisão para a carne e suas
concupiscências. Rm 13:14

O templo de Deus, que sou eu, é santo. 1 Co 3:17
Eu não fui chamado para a imundícia, mas para a santificação. 1 Ts 4:7
Pai, obrigado porque como está longe o oriente do ocidente, assim Você afastou de mim as
minhas transgressões. Sl 103:12
Pois que tenho as promessas da Palavra, eu me purifico de toda a imundícia da carne e do
espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Co 7:1
Eu sou um vaso para honra, santificado e apropriado para o uso do Senhor e preparado para
toda a boa obra. Eu sigo a justiça, a fé, o amor e a paz com todos os que invocam o Senhor
com um coração puro. 2 Tm 2:21-22
Eu me abstenho dos desejos carnais e sei como possuir o meu vaso em santificação e honra.
1 Ts 4:3-4
A graça de Deus que traz salvação se manifestou para mim, me ensinando a renunciar à
impiedade e às concupiscências mundanas. Eu vivo sóbria, justa e piamente neste mundo.
Tt 2:11-12
Eu rejeito toda a imundícia e superfluidade de malícia e recebo com mansidão a palavra em
mim enxertada, a qual está libertando a minha alma.
O pecado não tem domínio sobre mim. Rm 6:14
Eu não me conformo com as concupiscências que antes havia na minha ignorância, mas
como Aquele que me chamou é santo, eu também sou santo em toda a maneira de viver. 1
Pe 1:14-15
Jesus, obrigado por me resgatar da maldição do pecado. Gl 3:13
Os meus pensamentos estão cheios de tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro,
amável; de tudo o que é de boa fama e que tem virtude e louvor. Fp 4:8

PAZ
Fundamento: Coluna nº 2
A sabedoria está edificando a sua casa dentro de mim, lapidando a coluna da paz. Pv 9:1
Eu sou para sempre aperfeiçoado em paz através de Cristo. Hb 10:14
EU SOU A PAZ DE DEUS EM CRISTO
Eu tenho muita paz, porque eu amo a Palavra e nada me ofende. Sl 119:165
Pai, obrigado porque eu estou em paz; a minha mente está firme em Ti. Is 26:3
Pai, obrigado porque Você me deu uma aliança de paz que não mudará e a Sua benignidade
não se desviará de mim. Is 54:10
Eu estou cheio de toda a alegria e paz e tenho muita esperança através do poder do Espírito
Santo. Rm 15:13
A paz de Deus que excede todo o entendimento guarda o meu coração e a minha mente em
Cristo. Fp 4:7
A paz domina o meu coração. Cl 3:15
Pai, obrigado porque Você faz vir sobre mim saúde e cura, abundância de paz e de verdade.
Jr 33:6
Pai, obrigado porque todos os Seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as Suas
veredas na minha vida são paz. Pv 3:17
Jesus, obrigado porque o castigo da minha falta de paz esteve sobre Você; e pelas Suas
chagas eu estou curado. Is 53:5
Jesus, obrigado por prover a paz pelo sangue da Sua cruz e reconciliar Consigo mesmo
todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Cl 1:20
Eu me deleito na abundância da paz. Sl 37:11
Pai, obrigado porque os meus caminhos são agradáveis para Você e Você faz com que os
meus inimigos tenham paz comigo. Pv 16:7
Pai, obrigado por me dar paz. Is 26:12
O efeito da justiça em mim é paz e a operação desta justiça é descanso e segurança para
sempre. Is 32:17

Eu tenho paz como um rio e justiça como as ondas do mar. Is 48:18
Todos os meus filhos são discípulos do Senhor; e grande é a paz dos meus filhos. Is 54:13
Eu saio com alegria e sou guiado em paz. Is 55:12
Pai, obrigado porque a Sua aliança comigo é de vida e paz. Ml 2:5
O reino de Deus em mim é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Rm 14:7
Pai, obrigado por dirigir os meus pés pelo caminho da paz. Lc 1:79
Pai, obrigado porque Você não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Co 14:33
Jesus, eu tomo sobre mim o Seu jugo; estou aprendendo de Você, porque Você é manso e
humilde de coração; o Seu descanso está estabelecido em mim. Mt 11:29
Eu entrei no descanso e repousei das minhas obras. Hb 4:10
Eu sou contente, não importa a circunstância ou situação. Fp 4:11
Eu tenho piedade com contentamento, que é grande ganho. 1 Tm 6:6
Eu sigo o que serve para paz e edificação dos outros. Rm 14:19
Eu sigo a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hb 12:14
Eu procuro ser achado imaculado, irrepreensível e em paz. 2 Pe 3:14
Eu tenho paz com todos os homens. Rm 12:18

BONDADE
Fundamento: Coluna n° 3
A sabedoria está edificando a sua casa dentro de mim, lapidando a coluna da bondade. Pv
9:1
Eu sou para sempre aperfeiçoado em bondade através de Cristo. Hb 10:14
EU SOU A BONDADE DE DEUS EM CRISTO
Eu tenho o trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pe 3:4
Pai, obrigado porque como com bondade e me farto; eu Te louvo e Te busco e o meu
coração vive eternamente. Sl 22:26
Eu herdo a terra e sou abençoado em mansidão. Mt 5:5
Eu herdo a terra e me deleito na abundância de paz em mansidão. Sl 37:11
A resposta branda dos meus lábios desvia a ira. Pv 15:1
Em mansidão, a minha alegria aumenta e eu me regozijo no Santo de Israel. Is 29:19
Eu sou um homem sábio e entendido e mostro pelo meu bom caráter as minhas obras em
mansidão e sabedoria. Tg 3:13
Eu sou pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para me irar. Tg 1:19
Eu me revisto, como eleito de Deus santo e amado, de entranhas de misericórdia, bondade,
humildade, mansidão e longanimidade. Cl 3:12
Como um servo de Deus, eu não entro em contenda, mas sou manso para com todos,
paciente e apto para ensinar. 2 Tm 2:24
Eu sou bondoso, modesto e manso para com todos os homens; não falo mal de ninguém. Tt
3:2
Eu amo cordialmente a todos com amor fraternal e prefiro os outros acima de mim mesmo.
Rm 12:10
O fruto do Espírito na minha vida é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão e temperança. Gl 5:22
Pai, obrigado porque a Sua bondade é grande para comigo e a Sua verdade é para sempre.
Sl 117:2

O Amor de Deus em mim é paciente e benigno; não é invejoso, não se ensoberbece e não
busca os seus interesses. 1 Co 13:4
Eu sou benigno e misericordioso para com todos e perdôo a todos, como Deus também me
perdoou em Cristo. Ef 4:32
Eu e o Corpo de Cristo somos um, portanto, sou compassivo, misericordioso e afável e amo
a todos entranhavelmente. 1 Pe 3:8
Pai, obrigado por me guiar em mansidão retamente e me ensinar os Seus caminhos. Sl 25:9

HUMILDADE
Fundamento: Coluna n° 4
A sabedoria está edificando a sua casa dentro de mim, lapidando a coluna da humildade. Pv
9:1
Eu sou para sempre aperfeiçoado em humildade através de Cristo. Hb 10:14
EU SOU A HUMILDADE DE DEUS EM CRISTO
Eu me revisto, como eleito de Deus santo e amado, de entranhas de misericórdia, bondade,
humildade, mansidão e longanimidade. Cl 3:12
O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Pv 15:33
Eu ando como é digno da vocação a que fui chamado, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando a todos em amor. Ef 4:2
Eu ando em sabedoria com humildade, venci o orgulho e a vergonha. Pv. 11:2
Eu não ambiciono coisas altas, antes me acomodo às humildes, sendo unânime com todos.
Rm 12:16
Pai, obrigado porque Você ouviu o desejo da minha humildade, confortou meu coração e
abriu meus ouvidos para ouvir. Sl 10:17
Pela humildade e temor do Senhor, riquezas, honra e vida estão sendo estabelecidas em
mim. Pv 22:4
Eu obtenho honra, pois sou humilde de espírito. Pv 29:23
Pai, obrigado porque Você resiste aos soberbos, mas me dá graça, pois sou humilde diante
de Ti. Tg 4:6
Pai, obrigado porque eu me sujeito a todos e estou revestido de humildade. Você resiste aos
soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu me humilho debaixo da potente mão de Deus,
para que Você me exalte em tempo oportuno. Eu lanço toda a minha ansiedade sobre Você,
pois Você tem cuidado de mim. 1 Pe 5:5-7
Se a ira de um governador se levantar contra mim, eu não deixarei o meu lugar, pois a
minha sujeição e humildade são um remédio que aquieta grandes ofensas. Ec 10:4
Eu obedeço aos meus pastores e me sujeito a eles, porque velam pela minha alma. Hb 13:17
Eu me sujeito a toda ordenação humana por amor do Senhor; quer ao rei, como superior,
quer aos governadores. 1 Pe 2:13

Eu me sujeito a todos no temor de Deus. Ef 5:21
Eu e o Corpo de Cristo somos um, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma
mesma coisa. Eu nada faço por contenda ou por vanglória, mas por humildade; eu
considero os outros superiores a mim mesmo. Fp 2:2-3

MISERICÓDIA
Fundamento: Coluna n° 5
A sabedoria está edificando a sua casa dentro de mim, lapidando a coluna da misericórdia.
Pv 9:1
Eu sou para sempre aperfeiçoado em misericórdia através de Cristo. Hb 10:14
EU SOU A MISERICÓRDIA DE DEUS EM CRISTO
Pai, obrigado por encaminhar o meu coração no Seu amor. 2 Ts 3:5
Eu estou cheio de amor em toda ciência e conhecimento. Fp 1:9
Acima de tudo, eu me revisto de amor, que é o vínculo da perfeição. Cl 3:14
Eu tenho amor em abundância para com todos, assim como para Deus. 1 Ts 3:12
Que a Sua misericórdia, Senhor, esteja sobre mim, porque eu espero em Ti. Sl 33:22
Eu sou bem-aventurado, porque me compadeço dos humildes. Pv 14:21
A misericórdia e a verdade nunca me desampararão; eu as ato ao meu pescoço e as escrevo
na tábua do meu coração. Pv 3:3
Eu sou misericordioso, faço bem à minha própria alma. Pv 11:17
Eu mostro amor e misericórdia aos meus inimigos, bendigo os que me maldizem, faço bem
aos que me odeiam e oro pelos que me maltratam e me perseguem. Mt 5:44
A misericórdia não se apartará de mim. 2 Sm 7:15
Eu sigo a justiça e a misericórdia e encontro vida, justiça e honra. Pv 21:21
Sou bem-aventurado porque sou misericordioso, portanto, obterei misericórdia. Mt 5:7
Eu me aproximo com confiança do trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça
afim de ser ajudado em tempo oportuno. Hb 4:16
Pai, obrigado porque grande é a sua misericórdia para comigo. Sl 86:13
Da mesma maneira que eu sou perdoado eu perdôo a todos. Mt 6:14
Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei
na casa do Senhor para sempre. Sl 23:6

Assim como Cristo me perdoou, eu perdôo a todos, suportando-os em amor. Cl 3:13
Da mesma maneira que sou misericordioso para com todos, misericórdia me é concedida. 2
Sm 22:26
Quando oro, perdôo a todos, assim como fui perdoado. Mc 11:25

IGUALDADE
Fundamento: Coluna n° 6
A sabedoria está edificando a sua casa dentro de mim, lapidando a coluna da igualdade. Pv
9:1
Eu sou para sempre aperfeiçoado em igualdade através de Cristo. Hb 10:14
EU SOU A IGUALDADE DE DEUS EM CRISTO
Eu não faço acepção de pessoas e nada faço por parcialidade. 1 Tm 5:21
Eu e o Corpo de Cristo somos um, portanto, sou compassivo, misericordioso e afável e amo
a todos entranhavelmente. 1 Pe 3:8
Eu e o Corpo de Cristo somos um, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma
mesma coisa. Eu nada faço por contenda ou por vanglória, mas por humildade; eu
considero os outros superiores a mim mesmo. Fp 2:2-3
Estou unido em um mesmo sentido e em um mesmo parecer com o Corpo de Cristo; não
tenho parte em contendas. 1 Co 1:10
Eu estou em um mesmo espírito e ânimo, combatendo pela fé do evangelho. Fp 1:27
Eu vivo em união com os irmãos. Sl 133:1
Eu recebo instrução do entendimento, da justiça, do juízo e da igualdade. Pv 1:3
Eu guardo a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Ef 4:3
Eu não ambiciono coisas altas, antes me acomodo às humildes, sendo unânime com todos.
Rm 12:16
O meu trabalho é feito com sabedoria, ciência e igualdade. Ec 2:21
A lei da verdade está em minha boca e a iniqüidade não se acha em meus lábios, pois eu
ando em paz e retidão e aparto a muitos da iniqüidade. Ml 2:6
Eu estou na unidade da fé e tenho a medida da estatura completa de Cristo. Ef 4:13
Jesus, obrigado porque você é a minha paz e me fez um com todos. Você derrubou a parede
de separação que estava entre nós. Ef 2:14
Em um Espírito, eu fui batizado no Corpo de Cristo, não importa a raça ou nacionalidade;
eu bebo de um só Espírito. 1 Co 12:13

VERDADE
Fundamento: Coluna n° 7
A sabedoria está edificando a sua casa dentro de mim, lapidando a coluna da verdade. Pv
9:1
Eu sou para sempre aperfeiçoado em verdade através de Cristo. Hb 10:14
EU SOU A VERDADE DE DEUS EM CRISTO
A verdade está estabelecida para sempre em meus lábios. Pv 12:19
Eu deixo a mentira e falo a verdade a todos, pois somos membros uns dos outros. Ef 4:2526
Eu sou bem-aventurado porque ponho a minha confiança no Senhor; não respeito o soberbo
e não me desvio para a mentira. Sl 40:4
A verdade está no meu íntimo e no oculto eu conheço a sabedoria. Sl 51:6
A misericórdia e a verdade nunca me desampararão; eu as ato ao meu pescoço e as escrevo
na tábua do meu coração. Pv 3:3
Pai, obrigado porque eu Te sirvo com todo o meu coração fielmente. 1 Sm 12:24
Pai, obrigado por me guiar e me ensinar na verdade. Sl 25:5
Pai, obrigado porque você não deteve de mim as Suas misericórdias; a Sua benignidade e
verdade me guardam continuamente. Sl 40:11
Eu estou firme, tendo cingido os meus lombos com a verdade. Ef 6:14
O Espírito da verdade entrou na minha vida; eu estou sendo guiado em toda a verdade. Jo
16:13
Eu recebo a Palavra em verdade que está operando em mim. 1 Ts 2:13
Pai, obrigado porque Sua maior alegria é saber que eu estou andando na verdade. 3 Jo 1:4
Estou livre de lábios mentirosos e de uma língua enganadora. Sl 120:2
Eu digo a verdade em Cristo e não minto. 1 Tm 2:7
Eu me recuso a mentir, pois já me despi do velho homem com os seus feitos. Cl 3:9
Abomino e aborreço a mentira, mas amo a Sua Palavra. Sl 119:163

Eu ando na verdade. Sl 86:11
Pai, obrigado por me desviar do caminho da mentira e me conceder piedosamente a Sua
Palavra. Sl 119:29
Eu conheço a verdade e ela me libertou. Jo 8:32
O fruto do Espírito na minha vida é toda a bondade, justiça e verdade. Ef 5:9
Eu procuro me apresentar aprovado a Deus, manejando bem a palavra da verdade.
Eu estou santificado na verdade, porque a Palavra é a verdade. Jo 17:17
Eu rejeito as coisas ocultas, que são vergonhosas; não ando com astúcia e nem falsifico a
Palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, eu me recomendo à consciência de
todo o homem na presença de Deus. 2 Co 4:2
Eu nada faço contra a verdade, senão pela verdade. 2 Co 13:8
Eu não amo de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Eu sou da verdade e o
meu coração está seguro diante de Deus. 1 Jo 3:18-19
Eu falo a verdade em amor. Ef 4:15

SAÚDE & CURA
Fundamento:
Jesus, obrigado por tomar sobre Você as minhas enfermidades e levar as minhas dores;
pelas Suas chagas eu estou curado. Is 53:4-5
EU ESTOU CURADO EM CRISTO
Pai, obrigado porque Você é a saúde que salva todas as nações. Sl 67:2
A Palavra é remédio para o meu umbigo e medula para os meus ossos. Pv 16:24
A Palavra é vida e saúde para o meu corpo. Pv 4:22
Palavras suaves são favo de mel, doces para a minha alma e saúde para os meus ossos. Pv
16:24
A luz está rompendo como a manhã e a minha cura está brotando rapidamente; a justiça
está diante da minha face e a Glória do Senhor é a minha retaguarda. Is 58:8
A minha saúde está restaurada e eu estou curado das minhas chagas. Jr 30:17
Pai, obrigado porque Você faz vir sobre mim saúde e cura, abundância de paz e de verdade.
Jr 33:6
O poder do Senhor está aqui para me curar. Lc 5:17
Em todas as coisas eu sou próspero e tenho saúde, assim como prospera a minha alma.
3Jo 1:2
O Filho da Justiça se levantou em minha vida trazendo cura debaixo de suas asas. Ml 4:2
Jesus, obrigado por curar todo tipo de doença e enfermidade na minha vida. Mt 4:23
Pai, obrigado por ouvir a minha oração e eu estou curado. 2 Rs 20:5
Pai, obrigado por enviar a Sua Palavra para me curar e me livrar da destruição. Sl 107:20
Pai, obrigado por ver os meus caminhos; por me curar e me consolar. Is 57:18
Vamos, tornemos para o Senhor, porque Ele nos curou. Os 6:1
Pai, obrigado por endireitar os caminhos para os meus pés e por curar o que manqueja. Hb
12:13

O meu corpo está mais renovado do que na minha infância; estou voltando aos dias da
minha juventude. Jó 33:25
Pai, obrigado por perdoar todas as minhas iniqüidades e curar todas as minhas
enfermidades. Eu estou redimido da perdição e coroado de benignidade e misericórdia.
Minha boca está cheia de bens e a minha juventude se renova como a da águia. Sl 103:3-5
Os anos da minha juventude que o gafanhoto e a locusta comeram me foram restaurados. Jl
2:25

FAVOR
Fundamento:
Eu estou crescendo em sabedoria, estatura e favor para com Deus e os homens. Lc 2:52
Eu sou para sempre aperfeiçoado em favor através de Cristo. Hb 10:11
EU SOU O FAVOR DE DEUS EM CRISTO
Pai, eu rogo pelo Seu favor de todo o meu coração: tenha piedade de mim, segundo a Sua
Palavra. Sl 119:58
Pai, obrigado porque sou como aquele que acha favor aos Seus olhos. Ct 8:10
Por isto eu conheço que Tu me favoreces: que meu inimigo não triunfa de mim. Sl 41:11
Pai, obrigado por me conceder vida e favor; o Seu cuidado guarda o meu espírito. Jó 10:12
Pai, obrigado porque Você me envolve de favor como um escudo. Sl 5:12
Pai, obrigado porque o Seu favor fez forte a minha montanha. Sl 30:7
Pai, obrigado porque a minha herança é construída sobre o fundamento da Sua destra, do
Seu braço, da luz da Sua face e do Seu favor na minha vida. Sl 44:3
Eu alcanço o favor do Senhor hoje. Pv 12:2
Pai, obrigado porque Você é a glória da minha força e somente pelo Seu favor o meu poder
será exaltado. Sl 89:17
Pai, obrigado lembrar-Se de mim, segundo o Seu favor para com o Seu povo: visite-me
com a Sua salvação. Sl 106:4
Pai, obrigado porque, assim como Naftali, eu me farto do Seu favor e me encho da Sua
bênção. Dt 33:23
Eu sou bem-aventurado porque dou ouvidos à sabedoria, velando às suas portas todos os
dias, esperando às ombreiras da sua entrada. Através da sabedoria, eu obtenho o favor do
Senhor. Pv 8:34-35
Pai, obrigado porque a Sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura toda a vida. Sl
30:5
Eu ato a verdade e a misericórdia ao meu pescoço e as escrevo na tábua do meu coração.
Fazendo isto, eu encontro favor e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Pv
3:4

Pai, obrigado porque, assim como Samuel, eu cresço em favor para com o Senhor e para
com os homens. 1 Sm 2:26
Levanta-Te, Senhor, e tenha piedade de mim, pois o tempo de me favorecer já chegou. Sl
102:13
Pai, obrigado porque eu achei favor em Seus olhos e por isso Você me mostra a arca da Sua
habitação. 2 Sm 15:25

ALEGRIA
Fundamento:
Jesus, obrigado porque Você levou o meu sofrimento, tristeza, depressão e desespero;
pregando-os na cruz para que eu recebesse alegria, felicidade e contentamento. Is 53:3-4
Eu sou para sempre aperfeiçoado em alegria através de Cristo. Hb 10:14
EU SOU A ALEGRIA DO SENHOR EM CRISTO
Eu me alegro perante o Senhor meu Deus em tudo o que ponho a minha mão. Dt 12:18
A alegria do Senhor é a minha força. Ne 8:10
A minha boca está cheia de riso e os meus lábios cheios de louvor. Jó 8:21
Senhor, Você é um escudo para mim, a minha glória, O que exalta a minha cabeça. Sl 3:3
Pai, obrigado por me fazer ver a vereda da vida; na Sua presença há abundância de alegrias;
à Sua mão direita há delícias para sempre. Sl 16:11
Pai, obrigado porque Você me abençoou para sempre e me encheu de alegria com a Sua
face. Sl 21:6
A minha alma é como um jardim regado e eu nunca mais andarei triste. Jr 31:12
Eu tenho muita alegria. Tg 1:2
Pai, obrigado porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você
transformou o meu pranto em descanso, tirou o meu cilício e me cingiu de alegria. Sl 30:5,
11-12
Eu me farto da gordura da Sua casa e bebo das correntes das Suas delícias. Sl 36:8
Estou ungido com óleo de alegria, mais do que os meus companheiros. Sl 45:7
Pai, obrigado por me fazer ouvir júbilo e alegria e tornar a me dar a alegria da minha
salvação. Sl 5:8,12
A Palavra me alegra. Pv 12:25
Pai, obrigado por me dar o que é bom diante de Você; sabedoria, conhecimento e alegria.
Ec 2:26
Eu saio com alegria e sou guiado em paz; os montes e os outeiros exclamam de prazer
perante mim. Is 55:12

Pai, obrigado por me dar ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza e vestido de
louvor por espírito angustiado. Is 61:3
Pai, obrigado porque eu achei as Suas Palavras e as comi. As Suas Palavras são para mim o
gozo e a alegria do meu coração. Jr 15:16
Pai, obrigado por tornar o meu pranto em alegria e me consolar. Você faz com que eu me
regozije na minha tristeza. Jr 31:13
A minha tristeza se converteu em alegria. Jo 16:20
Eu estou cheio de toda a alegria e paz e tenho muita esperança através do poder do Espírito
Santo. Rm 15:13
Eu me regozijo com alegria inefável e gloriosa. 1 Pe 1:8
Este é o dia que o Senhor fez e eu me regozijarei e me alegrarei nele. Sl 118:24
Estou cheio de consolação e tenho abundância de alegria em todas as minhas tribulações.
2Co 7:4

AMOR & ACEITAÇÃO
Fundamento:
Jesus, obrigado porque Você foi desprezado, foi feito o mais indigno entre os homens, um
homem de dores, para que hoje, para louvor e glória da sua graça, eu fosse aceito no
Amado. Is 53:3, Ef 1:6
Eu sou para sempre aperfeiçoado em Amor Incondicional através de Cristo. Hb 10:14
EU SOU O AMOR INCONDICIONAL DE DEUS EM CRISTO
Acima de tudo, eu me revisto de amor, que é o vínculo da perfeição. Cl 3:14
Jesus, obrigado por me amar e Se entregar a Si mesmo por mim, como oferta e sacrifício a
Deus, em cheiro suave. Ef 5:2
O amor de Deus está sendo derramado em meu coração pelo Espírito Santo que me foi
dado. Rm 5:5
Pai, obrigado por encaminhar o meu coração no Seu amor. 2 Ts 3:5
Pai, obrigado porque eu guardo a Sua Palavra e o Seu amor está sendo aperfeiçoado em
mim. 1 Jo 2:5
Pai, obrigado por me amar com amor eterno e me atrair a Você com benignidade amorável.
Jr 31:3
Obrigado, Senhor, por me amar com Grande Amor. Ef 2:4
Eu estou cheio de amor em toda ciência e conhecimento. Fp 1:9
Eu tenho poder para pisar em serpentes, escorpiões e todo poder do inimigo! Em nome de
Jesus, eu quebro a maldição da rejeição, insegurança, intimidação, medo e solidão. Lc
10:19
Eu sou aceito aos olhos de todos. 1 Sm 18:5
Eu não tenho o espírito de temor e intimidação, mas de fortaleza, amor e moderação. 2 Tm
1:7
Eu estou crescendo em sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens. Lc 2:52
Pai, obrigado porque sei que Você me favorece: os meus inimigos (rejeição, insegurança,
intimidação e medo) não triunfam de mim. Sl 41:11
Eu sou aperfeiçoado no amor de Deus, pois o perfeito amor lança fora o medo. 1 Jo 4:18

Eu estou firmado e fundado no amor incondicional de Deus e compreendo perfeitamente,
com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus.
Eu conheço o amor de Cristo que excede todo o entendimento e estou cheio da plenitude do
amor de Deus. Ef 3:17
O fruto do Espírito na minha vida é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão e temperança. Gl 5:22

PROSPERIDADE
Fundamento:
Eu conheço a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de mim, Se fez
pobre; para que pela sua pobreza eu enriquecesse. 2 Co 8:9
Eu sou para sempre aperfeiçoado na prosperidade através de Cristo. Hb 10:14
EU SOU A PROSPERIDADE DE DEUS EM CRISTO
Eu deixo uma herança aos filhos dos meus filhos e a riqueza do ímpio é depositada para
mim. Pv 13:22
Pai, obrigado por me dar o que é bom diante de Você; sabedoria, conhecimento e alegria.
Mas ao pecador, Você dá trabalho para que ele ajunte, amontoe e dê ao bom perante a Sua
face. Ec 2:26
Eu sou sacerdote do Senhor, sou chamado ministro do meu Deus; estou me alimentando da
abundância das nações e me glorio nas suas riquezas. Em vez de dupla vergonha e afronta,
tenho prosperidade em dobro e alegria perpétua. Is 61:6-7
Pai, obrigado por suprir todas as minhas necessidades segundo as Suas riquezas, em glória
por Cristo Jesus. Fp 4:19
As minhas portas estão abertas continuamente: não se fecham nem de dia nem de noite;
para que tragam a mim as riquezas das nações. Is 60:11
Eu tenho paz como um rio e a riqueza das nações como um ribeiro que transborda. Is 66:12
Os meus olhos estão iluminados, o meu coração estremece de alegria, pois mercadores de
todo o mundo estão fluindo até mim, trazendo-me a riqueza de muitas terras. Is 60:5
Mesmo que amontoem prata como pó e aparelhem vestidos como lodo, eu (o justo) os
vestirei e o inocente dividirá a prata das nações. “Grande é a minha porção da prata das
nações”. Jó 27:16-17
Eu desço ao mar da humanidade, mercando nas grandes águas. Eu vejo as obras do Senhor
e as suas maravilhas no profundo. Sl 107:23-24
Pai, obrigado por me levar a um lugar de abundância. Sl 66:12
Pai, obrigado por abrir para mim o Seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à minha terra
em tempo oportuno. Você está abençoando todas as obras das minhas mãos. Eu empresto a
todas as nações da terra, mas não tomo emprestado. Eu sou a cabeça e não a cauda, estou
acima e não debaixo. Dt. 28:12-13

Pai, obrigado por me ensinar o que é útil e me guiar pelo caminho em que devo andar. Is
48:17
Seja engrandecido o Senhor que ama a minha prosperidade. Sl 35:27
Há paz dentro dos meus muros e prosperidade dentro dos meus palácios. Sl 122:7
Pai, obrigado por me guiar por caminhos de decisões certas, me fazer herdar bens
permanentes e encher os meus tesouros. Pv 8:20-21
Pai, obrigado por me dar riquezas e fartura e poder para delas comer. Ec 5:18-19
Eu obedeço e sirvo a Deus; acabo os meus dias bem e os meus anos em delícias. Jó 36:11
Bendito seja o Senhor, que de dia em dia me cumula de benefícios. Sl 68:19
Eu sou muito rico em gado, prata e ouro. Gn 13:2
Toda Graça é abundante em mim. Eu sempre tenho suficiência em tudo e abundância em
toda boa obra. 2 Co 9:8
Eu não sou como os altivos e não ponho a minha esperança na incerteza das riquezas, e
sim, em Deus que abundantemente me dá de todas as coisas para delas desfrutar. 1Tm 6:17
Em todas as coisas eu sou próspero e tenho saúde, assim como prospera a minha alma. 3 Jo
1:2
O que aumenta a sua fazenda com usura e avareza, ajunta-a para o que se compadece do
pobre (do perdido). Pv 28:8
Pai, obrigado por me dar as nações por herança e os fins da terra por minha possessão. Sl
2:8
Pai, obrigado por me dar força para adquirir poder e riqueza afim de estabelecer a sua
aliança na terra. Dt 8:18
A benção do Senhor me enriquece e não acrescenta dores. Pv 10:22
CELEIRO
Pai, obrigado por mandar Suas bênçãos em meus celeiros (contas bancárias) e em tudo o
que ponho a minha mão. Dt 28:8
Pai, obrigado porque os meus cestos e os meus celeiros estão abençoados. Dt 28:5
Pai, obrigado por me guiar por caminhos de decisões certas, me fazer herdar bens
permanentes e encher os meus tesouros. Pv 8:20-21

Pai, obrigado porque na minha casa há um grande tesouro. Pv 15:6
Pai, obrigado porque os meus celeiros têm tanta abundância que posso deixar uma herança
para os filhos dos meus filhos. Pv 13:22
CONFISSÃO PERSONALIZADA
Pai, obrigado porque de acordo com a minha herança, eu chamo e me aposso de um
mínimo de $______________ para os meus celeiros. (Pessoal, Negócios ou Ministério)
RENDA MENSAL
As minhas portas estão abertas continuamente: não se fecham nem de dia nem de noite;
para que tragam a mim as riquezas das nações. Is 60:11
Eu sou sacerdote do Senhor, sou chamado ministro do meu Deus; estou me alimentando da
abundância das nações e me glorio nas suas riquezas. Em vez de dupla vergonha e afronta,
tenho prosperidade em dobro e alegria perpétua. Is 61:6-7
Os meus olhos estão iluminados, o meu coração estremece de alegria, pois mercadores de
todo o mundo estão fluindo até mim, trazendo-me a riqueza de muitas terras. Is 60:5
Pai, obrigado por me dar força para adquirir poder e riqueza afim de estabelecer a sua
aliança na terra. Dt 8:18
Eu tenho paz como um rio e a riqueza das nações como um ribeiro que transborda. Is 66:12
CONFISSÃO PERSONALIZADA
Pai, obrigado porque de acordo com a minha herança, eu chamo e me aposso de uma renda
mensal mínima de $______________. (Pessoal, Negócios ou Ministério)
DÍVIDAS
Pai, obrigado porque eu devo nada a ninguém, a não ser o amor. Rm 13:8
Pai, obrigado porque eu empresto a todas as nações da terra, mas não tomo emprestado. Eu
sou a cabeça e não a cauda, estou acima e não debaixo. Dt. 28:12-13
Pai, obrigado porque toda graça é abundante em mim. Eu sempre tenho suficiência em tudo
e abundância em toda boa obra. 2 Co 9:8
Pai, obrigado por suprir todas as minhas necessidades segundo as Suas riquezas, em glória
por Cristo Jesus. Fp 4:19

CONFISSÃO PERSONALIZADA
Eu confesso que estou livre da prisão e escravidão da dívida, pobreza e falta, pois aquele a
quem o Filho liberta está verdadeiramente livre.
Pai, obrigado porque de acordo com a minha herança, eu chamo e me aposso de
$______________ para quitar todas as minhas dívidas. (Pessoal, Negócios ou Ministério)

LIGAR/DESLIGAR
Pai, obrigado porque Você fez com que eu tenha domínio sobre as obras das Suas mãos. Sl
8:6
Pai, obrigado porque todo o poder no céu e na terra me foi dado através do nome de Jesus.
Mt 28:18
Pai, obrigado porque tudo o que eu ligo na terra é ligado nos céus; e tudo o que desligo na
terra é desligado nos céus. Mt 16:19
LIBERAR
Pai, eu libero os Seus Anjos ao norte, sul, leste e oeste para realizar e manifestar tudo o que
eu falei hoje.
CONFISSÃO PERSONALIZADA
Pai, obrigado porque nenhuma arma financeira forjada contra mim prosperará. Esta é minha
herança como servo do Senhor. Is 54:17

Pai, obrigado porque a Sua Palavra não volta vazia para Você hoje, antes ela faz e prospera
naquilo que foi enviada. Is 55:11
Eu tomo autoridade sobre o espírito de dívida, pobreza e falta e ordeno que você solte a sua
resistência contra os meus celeiros, minha renda e minhas dívidas.
Diabo, eu ordeno que você solte todas essas coisas que falei hoje.

ESCRITURAS PARA CASAIS
Pai, obrigado porque eu e meu cônjuge somos co-herdeiros da Graça da Vida e as nossas
orações são respondidas. 1 Pe 3:7
Pai, obrigado porque eu e meu cônjuge nos transformamos pela renovação do nosso
entendimento, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rm 12:2
Pai, obrigado porque eu e meu cônjuge estamos firmes e juntos em um mesmo espírito e
propósito, combatendo juntamente com mesmo ânimo pela fé do evangelho. Fp 1:27
Pai, obrigado porque eu e meu cônjuge não somos insensatos ou imprudentes, antes
entendemos perfeitamente qual é a vontade do Senhor. Ef 5:17
Pai, obrigado porque eu e meu cônjuge recebemos o espírito de sabedoria, revelação e
discernimento sobre os mistérios e segredos de um conhecimento profundo e íntimo de
Você. Pelos olhos do nosso coração que estão abertos e iluminados, conhecemos e
entendemos a esperança da Sua vocação para nós. Quão rica é a Sua herança gloriosa nos
santos! Ef 1:17-18
Pai, obrigado porque eu e meu cônjuge estamos sendo constantemente renovados no
espírito do nosso sentido. Nós nos revestimos do novo homem, que segundo Deus é criado
em verdadeira justiça e santidade. Ef 4:24
CONFISSÃO PARA O HOMEM
Pai, obrigado porque eu habito com minha mulher com entendimento, dando honra a ela
como vaso mais frágil. 1 Pe 3:7
Pai, obrigado porque amo a minha mulher, como Cristo amou a igreja e Se entregou a Si
mesmo por ela, para que eu a santifique e purifique com a lavagem da água pela Palavra. Ef
5:25-26
Pai, obrigado porque eu alimento e sustento a minha mulher, como também o Senhor à
igreja. Ef 5:29
Pai, obrigado porque a minha mulher é como uma videira frutífera aos lados da minha casa;
meus filhos são como plantas de oliveira à roda da minha mesa. Sl 128:3

CONFISSÃO PARA A MULHER
Pai, obrigada porque eu me sujeito a meu marido, como ao Senhor. Ef 5:22
Pai, obrigada porque como a igreja está sujeita a Cristo, assim também eu sou em tudo
sujeita a meu marido. Ef 5:24

Pai, obrigada porque o meu marido me ama, como Cristo amou a igreja e Se entregou a Si
mesmo por ela, para que Ele a santificasse e purificasse com a lavagem da água pela
Palavra. Ef 5:25-26
Pai, obrigada porque eu sou uma mulher virtuosa e uma coroa para o meu marido. Pv 12:4

CONFISSÃO PARA MILAGRES
Pai, obrigado por me dar a cidade de______________ por herança e os fins da terra por
minha possessão. Sl 2:8
Eu estou ungido em nome de Jesus para curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar
os mortos, e expulsar demônios; de graça eu recebi e de graça eu dou. Mt 10:8
Pai, obrigado porque estes sinais me seguem como crente; eu expulso demônios, falo em
novas línguas, ponho as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Mc 16:17-18
Pai, obrigado porque quando eu prego, Você confirma a Sua Palavra com sinais, milagres e
maravilhas. Mc 16:20
Eu estou ungido para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar
liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e por em liberdade os oprimidos. Lc 4:18
Jesus, obrigado porque as obras que Você faz, eu também faço; e obras maiores porque
Você foi para o Pai. Jo 14:12
Pai, obrigado porque sinais, milagres e maravilhas me são dados através do nome poderoso
de Jesus; quando eu estendo a minha mão para o enfermo, o Seu poder de cura flui através
de mim. At 4:30
Eu estou ungido com o Espírito Santo e com poder. No nome de Jesus eu curo os que estão
oprimidos pelo diabo, pois Deus está comigo. At 10:38
O Evangelho que eu prego não se constitui somente em palavras, mas em demonstração e
poder. 1 Co 2:4
Eu batalho pela fé (sinais, milagres e maravilhas) que uma vez foi dado aos santos. Jd 1:3

SALVAÇÃO DA FAMÍLIA
Pai, obrigado porque______________ está salvo. At 11:14
Pai, obrigado por me dar ______________ por herança da salvação. Sl 2:8
Pai, obrigado por abrir os olhos de ______________, convertendo-os das trevas à luz e do
poder de Satanás a Deus; ela está perdoada de todo pecado e tem uma herança entre os que
estão santificados pela fé que está em Cristo. At 26:18
Pai, obrigado porque ______________ é salvo pela graça, por meio da fé. Ef 2:8
Pai, obrigado porque ______________ é participante da herança dos santos na luz e liberto
do poder das trevas, sendo transportado para o reino do Filho do Seu amor. Em quem ele
tem a redenção pelo sangue de Cristo e a remissão dos pecados. Cl 1:12-14
Pai, obrigado porque segundo a Sua grande misericórdia, Você gerou ______________
para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
______________ tem uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode
murchar, guardada nos céus e ele é protegido pelo poder de Deus através da salvação. 1 Pe
1:3-5

