
Querido Pai Celestial,  

Eu venho perante ti em Nome do seu precioso Filho, Jesus; e entro em seus portões com ações de graça e 
venho em sua presença com louvor. Eu estou maravilhado pela Sua graciosa misericórdia e amor por mim, e 
eu te agradeço desde já pela sua poderosa obra de redenção que Você fez em minha vida.  

Agora eu pretendo fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel. Você é o Senhor dos céus e da terra, o 
grande e maravilhoso Deus, que mantêm Sua aliança de amor com aqueles que O amam e obedecem a Seus 
mandamentos. Que Seus ouvidos estejam atentos e Seus olhos abertos para ouvir a oração de Seu servo. Eu 
confesso meus pecados e os pecados da casa de meus pais, toda a transgressão que nós cometemos contra 
Você. Perdoe-nos, pois agimos com maldade em relação a Você. Nós fomos cobertos por vergonha por 
termos pecados contra Você. Mas Você, Senhor, nosso Deus, é misericordioso e nos perdoa mesmos nós 
tendo nos rebelados contra Você e não obedecido o Senhor nosso Deus ou mantido as leis que o Senhor nos 
deu através dos profetas. Nós pedimos, circuncide nosso coração e leve o pecado embora, a vergonha de 
nossa passagem pelo Egito.  

Eu confesso e renuncio meu pecado e os pecados dos meus antepassados, pois qualquer e todo envolvimento 
com ocultismo, bruxaria ou adivinhação (Pare aqui, e fique sensível e atento para dizer qualquer coisa que o Espírito 
Santo lhe chame atenção para especificamente renunciar antes de continuar. Não se limita só a isso, mas pode ser envolvimento 
com astrologia, filmes de terror, jogos, livros, sessão espírita, etc.) Eu renuncio meu envolvimento nessas coisas e quebro 
a maldição delas na minha vida e da vida dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos e seus filhos.  

Eu confesso e renuncio meu pecado e/ou o pecado de meus antepassados na área do abuso de drogas, 
bebida alcoólica. Pai feche qualquer porta que isto possa ter aberto para o pecado no espírito, toda prisão e 
opressão. Eu renuncio meu envolvimento com (especificamente diga o nome de cada droga, se for o seu caso), e eu 
quebro o poder da maldição delas na minha vida e da vida dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos e seus 
filhos. Pai, eu confesso e renuncio meu pecado e os pecados de meus antepassados por todo e qualquer 
envolvimento em pecado de sexo e toda impureza, perversão, incesto e promiscuidade. (Seja sensível agora e 
especifique os nomes dos pecados que você vai renunciar. Fale eles em voz alta diante do Senhor, sem vergonha. Não há nada que 
deva ser escondido – Ele já conhece cada um deles e há muito tempo espera poder remover o peso da culpa e da vergonha de você. 
Então, quando estiver pronto, prossiga.)  

Pai pegue a espada do Seu Espírito e corte todo laço sexual da alma que não seja de Deus, entre eu e... (ouça o 
Espírito Santo, e fale cada nome conforme for ouvindo. Pode até mesmo ser nomes de pessoas que você não teve relação sexual, 
mas com quem você esteve sexual ou emocionalmente envolvido de uma maneira que deveria ter sido reservado apenas ao seu 
marido ou Salvador.)  

Após orar por cada nome individualmente, ore assim:  

Pai libere Seus anjos para recuperar desses homens (ou mulheres). Restaure cada um deles a mim pelo Seu 
Espírito para que eu seja completo, santo e apartado para o Seu prazer.  

Pai eu renuncio o domínio de toda imagem promiscua e pervertida. Perdoe-me por ter permitido que imagens 
vis e pervertidas viessem diante de meus olhos. Eu faço uma aliança agora conforme Salmos 101:3, e eu não 
porei coisa má diante dos meus olhos, um coração perverso se afastará de mim. Eu não irei permitir nada vil 
perante meus olhos. Eu renuncio todo o espírito imundo e ordeno a ele e toda sua influência que saia da 
minha vida agora.  

Pai lave com o Sangue de Jesus, pois somente ele tem poder de me limpar e me reparar. Eu me consagro 
agora como seu templo, pelo poder do Espírito Santo, remova toda corrupção do espírito, alma e corpo deste 
santuário. Encha-me abundantemente com o Espírito Santo. Abra os meus olhos para ver, meus ouvidos 
para ouvir e meu coração para receber tudo que Você tem para mim. Eu sou seu. Faça Sua vontade na minha 
vida.  

Amor, seu filho.  

Referências Bíblicas: Salmos 100:4, 2 Crônicas 29:10-11, Neemias 1:5-7, Daniel 9:8-10, Josué 5:9, 

Mateus 10:34, Hebreus 4:12, 2 Crônicas 29:5-6  

 


