A T UA P ALAVRA

VIVE EM MIM!
ENCHENDO O CORAÇÃO DIARIAMENTE COM A PALAVRA DE DEUS!
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TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.
A REPRODUÇÃO DESTE LIVRO ESTÁ AUTORIZADA, DESDE QUE FEITA NA SUA
TOTALIDADE E COM O DEVIDO RESPEITO PELO SEU CONTEÚDO, SENTIDO E
OBJETIVO, PARA EDIFICAÇÃO DE QUEM O ALCANCE

ESTE LIVRO É DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PELO QUE ESTÁ PROIBIDAPÁG
A. 20
VENDA SOB TODAS AS FORMAS E EM QUALQUER PAÍS

PÁG. 3
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NOTA DO AUTOR
Este livro é um pequeno manual de apoio aos que decidiram percorrer ‘O Caminho’ da
Salvação (João 14:6), fazendo de Jesus Cristo o Senhor das suas vidas. É uma compilação
pessoal de versículos bíblicos, transformados em texto corrido, para confissão pessoal e
edificação espiritual. A Bíblia Sagrada diz que devemos confessar com a nossa boca a Palavra
de Deus, para que esta se torne real nas nossas vidas. Por isso foram utilizados versículos de
promessa, de ensino, de edificação, de proteção e libertação, para podermos encher o nosso
coração das promessas de Deus e alcançar a vitória diáriamente nas nossas vidas. (Salmos
19:4/ Salmos 119:5/ Salmos 119:18/ Romanos 10:8, 9/ II Coríntios 4:13/ Deuteronómio 11:18/ Provérbios 7:1 a 3)

Tem também no início, uma sugestão de primeiros passos na oração, onde é disponibilizada
uma compilação das orações do ‘Pai Nosso’, de Efésios e de Colossenses que foram
agregadas, adaptadas e transformadas para uso pessoal no tempo de oração de cada um.
(Mateus 6:6 a 13/ Efésios 1:16 a 23/ Efésios 3:14 a 20/ Colossenses 1:9 a 12)

Contém ainda um apoio para todo o Cristão saber combater e vencer Satanás através da
Palavra de Deus, colocando em prática a Autoridade que Deus nos deu, bem como as
ferramentas para levar de vencida o inferno. Precisamos aprender a utilizar essas
ferramentas e a repreender e expulsar Satanás da nossa vida e dos que nos rodeiam. (Lucas
10:19/ Isaías 54:17/ Filipenses 2:9 e 10)

O propósito não é criar um ‘livro de orações’, ou de ‘meditações’, mas sim de mostrar como
utilizar a Bíblia, enquanto Palavra de Deus, para a nossa vida pessoal, ajudando cada um a
tornar-se hábil e cada vez mais conhecedor da verdade e da benção de Deus para nós. (II
Timóteo 2:15)

PÁG. 20

Não guarde este livro só para si. Arranje mais cópias e ofereça. Dê a todos quantos precisem
de crescer no conhecimento e comunhão com Deus.
Este livro deve ser ‘usado e abusado’. Nunca se gastará. Nunca perderá efeito, pois a sua
base é a Santa, infalível, sempre viva, eterna, poderosa, invencível, indestrutível Palavra de
Deus!
PÁG. 3

Deus vos abençoe,
Pst. João Viegas
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PRIMEIROS PASSOS NA ORAÇÃO
Quer aprender a orar? Gostava de ser mais fluente na oração ao Senhor Deus? Este esboço
tem esse mesmo propósito. Atenção que não há ’protocolo’ para falar com Deus, apenas
chegarmos a Ele, em Nome de Jesus (João 14:14). Quero ainda recordar que este esboço de
oração serve de ensino e orientação para os primeiros passos na oração, por isso não se
limite a repetir ou a ler, mas interiorize e comece você também a ter comunhão com Deus,
em relacionamento íntimo, usando palavras suas. Busque outras passagens bíblicas e
aplique-lhes o mesmo princípio, amén?
Querido Deus e Pai celestial, eu apresento-me a Ti no Nome de Jesus. Senhor eu Te peço
perdão de todos os meus pecados, de tudo o que disse, pensei, tudo o que vi ou ouvi, tudo o
que fiz e que não é bom aos teus Santos olhos. Limpa o meu coração de todo o pecado e
também, ajuda-me a perdoar sempre, a limpar o meu coração de toda a mágoa, falta de
perdão, Senhor, eu te peço que me ajudes a ser cada vez mais fiel à Tua Palavra, aos Teus
planos e à Tua Vontade, no Nome de Jesus.
Pai-nosso que estás nos Céus, Santificado seja o Teu Santo Nome (O Teu Nome seja
Santificado na minha vida, através do meu testemunho pessoal, da minha maneira de falar,
de pensar, de agir), venha o Teu Reino bem depressa, Senhor, vem buscar a Tua Igreja. Seja
feita a Tua Vontade aqui na terra do mesmo modo que Ela é feita nos Céus (faz, Senhor, a
Tua Vontade na minha vida, em cada área da minha vida, nem que eu chore, mas nunca me
largues), o alimento de cada dia, dá-me hoje, seja ele físico ou espiritual (Faz-me contente
em todas as situações, faz-me uma pessoa simples diante de Ti, Senhor, agradável a Teus
olhos), perdoa todos os meus pecados da mesma maneira que eu perdoo a aqueles que me
magoam (ajuda-me, Senhor a perdoar, põe em mim um espírito de perdão e de obediência,
para que me seja fácil perdoar os outros), não me deixes cair em tentação (Deus, eu sei que
muitas são as ocasiões que espreitam para que eu caia em tentação, mas Tu és o Deus que
me livras de todas), mas antes livra-me do mal (com a Tua ajuda, eu não vou cair), porque só
Teu é o Reino, o Poder e a Glória para todo o sempre (não deixes, Senhor, que a vaidade se
forme no meu coração, porque a vaidade procede à queda, protege-me, Senhor, eu
reconheço que sem Ti eu não tenho poder para vencer), no Nome de Jesus, Amén.
Senhor, eu Te peço que me dês o espírito de sabedoria (dá-me, Senhor, sabedoria para eu
agir, na minha vida, na Igreja, no emprego, de acordo com a tua Palavra), dá-me Senhor, o
espírito de revelação, para que me possas revelar a Tua verdade, os Teus segredos, para que
eu possa ser cada vez mais parecido(a) Contigo. Para que Cristo habite pela Fé no meu
coração e a sua estatura varonil seja formada na minha vida. Ilumina os olhos do meu
entendimento para que eu saiba qual é a minha vocação, para que eu compreenda a minha
chamada (aquilo que Tu tens para mim, que Tu queres de mim, para que eu não gaste o
meu tempo em coisas inúteis, mas somente na Tua vontade), para que eu possa estar atento
à Tua voz. Mostra-me quais são as riquezas que me deixaste, por herança nos Santos no
Nome de Jesus.
Pai, ilumina os olhos do meu entendimento para que eu possa ver a sobrexcelente grandeza
do Teu Poder, que já está no meu coração, para que esse poder seja liberto para aqueles
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que dele necessitam. Mostra-me Senhor esse poder, como usá-lo na minha vida, família, nos
que ainda não Te conhecem, Senhor, para que eu os consiga salvar, para Ti, para que eu
construa o Teu Reino, e não o meu, no Nome de Jesus.
Paizinho, segundo as riquezas da Tua glória, fortalece o meu Homem interior, fortalece o
meu espírito, habita Senhor, no meu coração, em todas as áreas da minha vida. Senhor,
tudo e todas as áreas da minha vida que não estejam de acordo com a Tua vontade, muda,
Pai, ilumina os olhos do meu entendimento para que eu possa ver a sobrexcelente grandeza
do Teu Poder, que já está no meu coração, para que esse poder seja liberto para aqueles
que dele necessitam. Mostra-me Senhor esse poder, como usá-lo na minha vida, família, nos
que ainda não Te conhecem, Senhor, para que eu os consiga salvar, para Ti, para que eu
construa o Teu Reino, e não o meu, no Nome de Jesus.

Deus-Pai, segundo as riquezas da Tua glória, fortalece o meu Homem interior, fortalece o
meu espírito, habita Senhor, no meu coração, em todas as áreas da minha vida. Senhor,
tudo e todas as áreas da minha vida que não estejam de acordo com a Tua vontade, muda,
transforma, sara, limpa, salva, no Nome de Jesus.
Fortalece o meu alicerce espiritual no Teu Poder, na Tua Presença diária na minha vida,
Senhor, pois Tu és a pedra de esquina da minha vida e família!
Enche Senhor o meu coração com a tua plenitude, enche o meu coração com o teu amor,
para que eu possa compreender, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a
altura, a profundidade e deste modo conhecer o amor de Cristo, para que eu me torne, cada
vez mais, parecido contigo.
Faz-me um(a) servo(a) afogueado(a) no Teu Nome, que eu esteja repleto do Teu primeiro
amor, que eu possa ter o Teu zelo. Ajuda-me a trabalhar os talentos que me deste, para que
PÁG. 20
eu possa ser achado um bom servo, fiel e justo, em Nome de Jesus. Que eu esteja sempre
afogueado pelo Teu Espírito, para ser verdadeiramente parte da Geração Eleita, Sacerdócio
Real, Pedra afogueada! Aleluia!
O Sangue de Jesus Cristo purifica-me de todo o pecado, a fim de eu poder servir ao Deus
vivo. Jesus Cristo é o mediador de uma nova Aliança e por ela eu fui chamado(a) e recebo os
bens eternos que Ele me prometeu, como herança.

Isto é possível porque Jesus Cristo morreu por mim e perdoou os meus pecados e as minhas
PÁG. 3 Hoje, Senhor, eu estou submisso(a) a Ti da mesma forma como Tu foste submisso ao
falhas.
Pai. A minha mente está cativa a Jesus e à Sua Palavra e hoje eu me rendo a Ti, somente a Ti
Jesus, Amén!
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COMO LUTAR CONTRA O DIABO
Todo o Cristão deve saber que Deus nos deu Poder e Autoridade para combater e vencer
as forças malignas que se levantam contra nós (Lucas 10:19). Assim, este esboço tem esse
mesmo propósito. E as armas que temos para usar são várias (Efésios 6:10 a 18), sendo que a
principal é a Palavra de Deus. Os textos seguintes servem para combater e vencer
satanás, bem como servem de ensino e orientação, por isso não se limite a repetir ou a ler,
mas interiorize, e busque outros versiculos na Bíblia para vencer o inferno e toda a força
maligna, mas com os mesmos princípios, Amén?
Senhor Deus, venho com confiança ao Teu Trono da Graça e desde já agradeço-Te porque
me deste Poder e Autoridade para poder repreender, lutar, expulsar e derrotar todo o poder
maligno, em Nome de Jesus. Sei que o Teu Espírito Santo está comigo, para me fortalecer e
materializar esta oração!
Pai querido, em Nome de Jesus eu desato, desfaço e destruo todos os laços satânicos,
malignos e anímicos do pecado, de vícios, de narcóticos e nicotinas, bebidas alcoólicas, do
jogo, do oculto, da falsa religião, da apostasia e incredulidade, da procrastinação na minha
vida, na minha família, agora mesmo!
Eu tenho o Nome de Jesus, o Sangue de Jesus, a Palavra de Deus e o escudo da Fé como
armas para te derrotar, Satanás e por isso te relembro mais uma vez que és o eterno
derrotado na minha vida, casa e família, foste vencido e humilhado na Cruz do Calvário, não
tens qualquer poder ou influência sobre mim, sobre a minha família, em Nome de Jesus!
Deus-Pai, dizees na Tua Palavra que tudo o que eu ligar aqui na terra é ligado nos céus e o
qu eu desligar aqui na terra é desligado nos céus, por isso eu desligo todo o poder satânico
em operação na minha vida e família, em Nome de Jesus. Desiste de todos os teus planos,
agora mesmo, satanás. Estás dearmado, exposto e derrotado!
Assim eu falo para ti satanás e para todos os princípes das trevas, principados, poderes,
potestades, homens fortes, tronos e domínios, forças espirituais da maldade, demónios de
vícios que estejam em operação na minha vida, casa e família, eu tomo autoridade sobre
vocês e vos amarro e lanço fora agora mesmo, em Nome de Jesus! Satanás deixa agora
mesmoa minha vida, casa e família em Nome de Jesus! Eu aplico o Sangue de Jesus sobre
mim, sobre a minha casa e sobre toda a minha família agora mesmo!
Eu piso serpentes e escorpiões e toda a força do maligno e nada me faz mal algum! Eu
submeto-me a Deus, resisto ao diabo e ele foge da minha vida! Ao Nome de Jesus todo o
joelho se dobra e toda a língua confessa que Jesus é o Senhor! Dobra os teus joelhos na
minha vida, casa e família satanás! Confessa que só Jesus é o Senhor! Os portões do inferno
nunca prevelecerão contra a investida da Igreja de Cristo! E eu sou parte da Igreja de Cristo!
Vens até mim por um caminho, mas foges por sete! Nenhum mal me sucederá, nem praga
alguma chegará à minha casa! Mil caem ao meu lado e dez mil à minha direita, mas eu e a
minha casa e família nunca seremos atingidos! Nenhuma arma ou ferramenta preparada,
forjada, inventada contra mim prosperará, pois Deus é comigo! Jesus se manifestou para
destruir todas as obras do diabo! E assim é na minha vida!
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Meu Pai celestial! Por isso sou mais que vencedor, sou um filho de Deus, estou por cima e
não por baixo, por cabeça e não por cauda, nunca estou debaixo das circunstâncias, mas
sempre acima das circunstâncias!
Todas as maldições hereditárias, familiares, faladas ou escritas, enviadas contra mim, contra
a minha casa e contra a minha família ficam desde já anuladas, desfeitas, destruídas e
revertidas em benção, em Nome de Jesus! Eu estou em aliança com Deus e por isso eu
tenho as bençãos de abraão em mim e na minha casa e família! Todo o lugar onde eu coloco
a minha mão tudo é abençoado e próspero e onde eu coloco a planta do meu pé, Deus me
tem dado! Aleluia!
Eu quebro e destruo todas as palavras negativas faladas por mim ou por terceiros contra
mim, contra a minha família ou casa, emprego/ negócio, planos/ projetos ou ministério em
Nome de Jesus!
Todos os teus planos, intentos, laços, armadilhas, ficam destruídas agora mesmo, pelo
Sangue de Jesus! A minha aliança é com Cristo!
Eu não tenho medo de lutar contra ti satanás, pois por causa de Jesus eu sou vencedor
sempre! Eu não tenho medo, porque Deus me deu um espírito de paz, amor e uma mente
sã! Recuso-me a viver com medo de doenças, de problemas, ou outro tipo de medo que me
queiras afligir! Estou livre e liberto, peo Sangue de Jesus!

Clamo aos Santos anjos de Deus, ministros de Deus, eu vos comissiono a acamparem-se ao
meu redor e da minha casa e família, em Nome de Jesus. Protejam-nos. Guardem-nos.
Defendam-nos! Vão em frente e providenciem ajuda, e caminho livre para mim e para a
PÁG. 20
minha família! Vão ao norte, sul, este e oeste e tragam as benção que se me são devidas,
em
Nome de Jesus!
Graças te dou Pai eterno! Obrigado Jesus! Grato estou a Ti, Santo Espírito, pela forma como
estás a atuar na minha vida, casa e família, porque estás a renovar as forças, a renovar todas
as coisas com o firme propósito da vontade de Deus que é a de congregar todas as coisas na
unidade da Fé no evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo!
Estás
PÁG. 3a salvar e a converter os corações na minha casa e família, trazendo à obediência de
Jesus todos aqueles pelos quais temos intercedido e que são levantados na virtude em
Nome de Jesus!
E obrigado Jesus, porque intercedes por nós todos os dias, junto a Deus-Pai. Quão
maravilhosa é a tua bondade, misericórdia e fidelidade que poisam sobre aqueles que em Ti
confiam todas as coisas, lançando sobre os teus pés toda a ansiedade e problemas. E tu
cuidas deles todos, derramando diariamente, o teu infinito amor. Aleluia. Amén.
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A PALAVRA DE DEUS * 2.ª FEIRA
“...Cri, por isso falei...” (II Coríntios 4:13). É desta forma que apresento alguns textos
compilados com versículos da Bíblia, para que possamos confessar e encher o nosso
coração com a Palavra de Deus. Como já é habitual, faço a ressalva que é importante não
se limitar a repetir ou a ler, mas interiorize, e busque outros versiculos na Bíblia para se
encher da Palavra verdadeira, edificando assim, a sua vida na Rocha! (Mateus 7:24 a 27)
Eu sou justo(a) aos olhos de Deus, por isso sou corajoso(a) como um leão. Eu abro a minha
boca ousadamente para falar o mistério do evangelho. Eu diariamente cresço em confiança
e em conhecimento da Palavra de Deus, porque ela me é revelada pelo Senhor Santo
Espírito. (Provérbios 28:1/ Efésios 6:19/ Filipenses 9:14)
Deus está-se a revelar a mim porque eu O amo. Ele revela-se mesmo quando estou ocupado
(a) ou a descansar. Deus fala ao meu coração e usa-se de mim para me dar profecias, sonhos
e visões. Eu tomo decisões e faço os meus juízos por revelação do meu Deus. Eu sou guiado
(a) pelo Senhor Deus em tudo o que faço, todas as situações e áreas da minha vida! (I Crónicas
2:9-10/ I Samuel 3:21/ Mateus 11:25/ Salmos 16:7/ Job 4:12-13)

Eu sou submisso(a) a Deus, por isso não dou lugar a satanás na minha vida. Eu resisto a
satanás e por isso ele foge de mim. Eu estou liberto(a) de satanás e pertenço ao reino de
Deus com todos os direitos e privilégios de um(a) filho(a) do Rei! (Tiago 4:7/ Efésios 4:27/
Colossenses 1:10)

Eu sou próspero(a)! Deus está a abençoar tudo onde eu coloco a minha mão. Eu tenho
prosperidade e tenho sucesso, hoje na minha vida, em todas as áreas! Eu medito na Palavra
de Deus de dia e de noite e cumpro-a, por isso o meu caminho é próspero e é coroado de
êxito! (III João2/ Deuteronómio 28:8/ Deuteronómio 29:9/ Isaías 48:15)
Eu habito no lugar secreto do meu Pai, por isso vivo protegido(a) pela Sua mão e debaixo da
Sua sombra. Deus é o meu refúgio! Ele é a minha fortaleza! N’Ele deposito a minha
confiança. Deus livra-me das armadilhas de satanás, da pobreza, da angústia, da tristeza e da
doença! Eu estou coberto(a) com as suas penas e debaixo das suas asas estou seguro(a). A
Sua Palavra é o meu escudo, que me circunda para me proteger! (Salmos 91:1-4)
Eu louvo continuamente a Deus, por isso nunca ando fraco(a) ou cansado(a). Eu nunca fico
fatigado(a), nem doente e o meu corpo renova-se diariamente e cada vez fico mais robusto
(a), mais saudável e com mais capacidade, porque Deus é a minha força, a minha confiança,
a minha esperança e a fonte da minha vida! (Salmos 84)
Eu tenho sabedoria e capacidade de argumento a que nenhum dos meus adversários pode
resistir ou contradizer. A Palavra de deus está sempre perto de mim, tanto na minha boca
como no meu coração. Deus é a minha sabedoria, por isso ele ensina-me o que deverei de
fazer e usa-se da minha boca para falar o que é certo. (Lucas 21:12/ Romanos 10:18/ Êxodo 4:15)
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A PALAVRA DE DEUS * 3.ª FEIRA
O Senhor Deus é o meu escudo e a minha proteção, por isso a minha segurança está n’Ele.
Assim, eu ando no meu caminho com segurança e o meu pé não tropeça em nada, porque
Deus está comigo. Quando eu me deito, eu não tenho medo porque o Senhor está comigo e
Ele guarda o meu pé de ser preso. (Provérbios 3:23-26/ Salmos 91:4)
Eu estou cheio(a) com toda a plenitude de Deus, porque maior é Ele que vive em mim, do
que aquele que está no mundo. Deus está a operar em mim, tanto o querer como o desejar,
segundo a Sua vontade. Deus está a operar na minha vida! (I João 4:4/ Filipenses 2:13/ Efésios 3:19)

Eu sou nascido(a) do Espírito de Deus e por isso tornei-me um(a) participante da natureza de
Deus. A verdadeira natureza de Deus vive em mim. A minha habilidade e capacidade são de
Deus, porque a Sua verdadeira natureza e habilidade habitam em mim! (João 3:6/ I Pedro 1:4/ II
Coríntios 3:5-6)

Eu estou a ser transformado(a) na imagem de Jesus. Eu estou a crescer de fé em fé, de força
em força, de glória em glória, de vitória em vitória! O Senhor Deus está a fazer-me crescer
mais e mais, bem como a toda a minha casa e família! Eu sou um cristão em crescimento, eu
não estou parado(a). (II Coríntios 3:18/ Romanos 1:17/ Salmos 84:7/ Salmos 115:4)
Eu sou um(a) filho(a) de Deus, por isso sou guiado(a) pelo Espírito Santo, que me guia com
sabedoria e orientação, por intermédio da Palavra e da verdade! Ele está a tornar as coisas
tortas em direitas e a escuridão em luz para mim. Ele guia-me pelas veredas direitas e ensina
-me os Seus caminhos. A sua vereda é como uma luz que brilha e que cada dia fica mais
brilhante! (Romanos 8:14/ João 16:13/ Isaías 42:16/ Salmos 27:11/ Provérbios 4:18)
Eu não sigo conselhos de pessoas sem Deus e sem sabedoria, nem me envolvo com pessoas
que vivem contra a Igreja, nem me deixo enredar pelos que gozam com Deus, com o
evangelho ou com a Bíblia, mas baseio a minha vida na Palavra de Deus e nela tenho prazer!
Eu leio a Bíblia todos os dias e por isso sou como uma árvore cheia de frutos, cujas folhas
não caem e que é alimentada por águas vivas! (Salmos 1)
O Senhor Deus fez a minha boca como uma espada afiada de dois gumes, espada cortante,
apta para ensinar, pronta para edificar e tardia em irar-se. Sou como uma flecha limpa! Deus
esconde-me com a sombra da Sua mão e me guarda no Seu alforge. As minhas palavras
sairão sempre carregadas com o Poder de Deus, cheias de força e Fé, Palavras de Deus,
rápidas e eficazes, poderosas em Deus! (Isaías 49:2/ Hebreus 4:12)
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A PALAVRA DE DEUS * 4.ª FEIRA
Eu fiz do Senhor o meu refúgio e a minha habitação, por isso nenhum mal me acontecerá,
nem problema, ou doença, ou circunstância adversa se aproximará da minha casa. Os anjos
do Senhor Deus cuidam de mim e me guardam em todos os meus caminhos e me seguram
com as suas mãos, para que eu não vacile. Eu estou protegido(a) de todos os problemas,
doenças, pragas ou calamidades! (Salmos 91:10-11)
Eu deposito o meu amor no Senhor Deus, por isso Ele salva-me, justifica-me e guarda-me. Eu
chamo-O e Ele me responde. Ele livra-me dos problemas, da pobreza e da doença. Ele
mostra-me, diariamente, a Sua salvação, a Sua vitória, o Seu amor, a Sua compaixão e
misericórdia. A Sua prosperidade está a ser derramada na minha vida e assim está a
satisfazer-me com abundância de vida, de bens, de saúde, de alegria e felicidade! (Salmos
91:14-16)

Eu estou curado(a) pelas feridas de Jesus. Ele providenciou cura divina para mim hoje! Eu
recuso-me a estar doente! Eu estou curado(a) agora! Deus é a minha saúde! No meu corpo e
nas minhas veias corre o Sangue de Jesus, que me vivifica, renova, restaura, sara e
restabelece em perfeitas condições! Eu recuso-me a estar fraco(a), sem energia, ou doente!
Eu estou curado(a) Hoje! (I Pedro 2:24/ Isaías 43:4-5/ Salmos 105:37)
Eu sou um(a) colaborador(a) de Deus. Eu sou um(a) trabalhador(a) e cooperante em
conjunto com Ele. Ele é a videira e eu sou o ramo. Ele habita em mim e eu habito n’Ele. Eu
nada posso fazer sem Ele, mas eu tenho-O, por isso eu posso fazer tudo através de Deus e
nada será impossível para mim! (I Coríntios 3:9/ II Coríntios 6:1/ João 15:5/ Filipenses 4:13/ Mateus 17:20)
Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a sabedoria de Deus em mim. A minha mente está
continuamente a ser renovada, para pensar exatamente como Jesus. Porque eu sou
diligente à Tua Palavra, os meus pensamentos tendem apenas para o conhecimento de
Deus, do Seu amor e da Sua plenitude. Todo o pensamento que eu tenho é trazido cativo em
obediência a Cristo! (I Coríntios 2:16/ I Coríntios 1:30/ Efésios 4:23-24/ Provérbios 21:5/ II Coríntios 10:3-5)

Eu não tenho um espírito de medo, mas tenho poder, força, amor e uma mente sã! O
Senhor está ao meu lado e é comigo todos os dias da minha vida e por isso nada temo! Eu
ando no caminho do amor, por isso o medo nunca me impedirá de avançar, seguir em frente
com Jesus! Eu estou livre do medo porque eu confio sempre no Senhor meu Deus! Eu resisto
ao medo e venço em Jesus! (II Timóteo 1:1/ Salmos 118:16/ I João 4:18/ Provérbios 29:15)
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A PALAVRA DE DEUS * 5.ª FEIRA
Porque eu me recordo do Senhor Deus, Ele tem-me dado o poder de obter riquezas. O meu
Pai não impedirá nenhuma coisa boa de acontecer na minha vida, porque eu ando
retamente. Eu esforço-me por andar dignamente diante de Deus, agradando-Lhe em tudo,
frutificando na boa obra e crescendo no pleno conhecimento da Palavra de Deus. Eu
procuro o Senhor, por isso eu nunca terei falta de coisa alguma! (Deuteronómio 8:18/ Salmo
84:11/ Salmo 34:10/ Colossenses 1:109)

O Senhor é o meu Pastor e por isso nada me falta. Ele faz-me deitar em verdes pastos.
Porque eu deposito o meu amor n’Ele faz-me herdar bens permanentes e tem-me enchido
de tesouros. Porque eu sou justo(a) em Cristo, a minha vida, casa e família estão
abençoados com grandes tesouros! (Deuteronómio 8:18/ Salmos 84:11/ Salmos 34:10)
O Senhor Deus é a força da minha vida, por isso eu não tenho medo! Eu sou forte no Senhor
e no poder da sua Majestade. Sou fortalecido(a) em Deus e nas suas promessas que estão
guardadas no meu coração! Eu sou feito(a) à imagem e semelhança de Deus. Posso fazer
todas as coisas através de Jesus Cristo. Ele é a minha fortaleza! (Salmos 27:1/ Efésios 6:10/ Génesis
1:26/ Filipenses 4:13)

O Senhor é a porção da minha herança! Ele fez-me herdeiro(a) com Cristo! Eu agora sou um
(a) filho(a) de Deus, Rei (Rainha) e Sacerdote (Sacerdotisa), mais que vencedor(a), em Cristo
Jesus! E por que sou filho(a) de Deus, sou herdeiro(a) de Deus através de Cristo. Tudo o que
o meu Pai tem, Ele tem-me dado. (Salmos 16:5/ Romanos 8:17/ I João 3:2/ Gálatas 4:6-7/ I Coríntios 3:21)
Eu adorar-te-ei, meu Senhor em todo o tempo! O Teu louvor estará continuamente
na
PÁG. 20
minha boca. O meu louvor será para ti constantemente em tudo o que faça, diga, pense,
seja. A minha boca estará cheia com o teu louvor e com a tua glória todo o dia! Eu te louvo
meu Senhor, em todas as coisas, porque esta é a Tua vontade. Eu não sou um(a) queixinhas
ou lamuriador(a), mas sim um(a) louvador(a) da tua majestade e glória! (Salmos 34:1/ Salmos
71:6-8/ I Tessalonicenses 5:18)

Eu amo a Bíblia, por isso eu sou o que a Bíblia diz que eu sou; eu posso o que a Bíblia diz que
eu posso; eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho! A minha mente está alerta, o meu
PÁG. 3
coração está recetivo e a Palavra de Deus dá fruto em mim! (Marcos 4)
O Senhor Deus tem-me dado a língua do sábio para que eu possa falar as palavras certas na
altura certa ao que está cansado e necessitado. Deus acorda-me manhã após manhã, bem
cedo, para que eu não durma de mais. Ele acorda-me no meu ouvido, para escutar como
aqueles que aprendem. Eu sou enriquecido(a) por Ele em toda a Palavra de Deus e em todo
o conhecimento das coisas do Reino de Deus. (Isaías 50:4/ I Coríntios 1:5)
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A PALAVRA DE DEUS * 6.ª FEIRA
Eu tenho a alegria do Senhor na minha vida. A alegria é a minha força! Porque eu tenho
abundância de alegria, tenho abundância de força! Eu regozijo-me no Senhor meu Deus,
alegro-me no Deus da minha salvação. Eu regozijo-me sempre no Senhor, tenho alegria e
cada dia mais vontade de servir ao Senhor. (Neemias 8:10/ Habacuque 3:18/ Filipenses 4:4/ João 15:11)
Eu estou salvo(a) e por isso tenho a vida eterna. O Espírito Santo do Deus vivo habita em
mim, por isso sou templo, tabernáculo do meu Deus. Eu tenho a natureza do meu Pai
celestial em mim. Eu sou nascido(a) de Deus e por isso sou uma nova criatura em Cristo
Jesus. Eu não tenho passado. Eu fui perdoado de todos os meus pecados e por isso sou justo
(a) aos olhos de Deus. (Romanos 10:13/ João 3:16/ II Pedro 1:4/ Tiago 1:8/ II Coríntios 5:17-21)
Eu ando no caminho do amor. Sou bondoso(a), carinhoso(a), misericordioso(a), compassivo
(a), paciente, longânimo(a). Eu perdoo do mesmo modo que Cristo me perdoou. Eu não
guardo ressentimentos, mas sou rápido(a) a perdoar. Eu amo a minha família e amo os meus
irmãos em Cristo, por isso habito na luz. O amor e a paz de Cristo habitam e controlam todo
o meu ser. Eu sou um(a) imitador(a) de Cristo, por isso eu ando em amor, como Cristo me
ensinou, amando-me primeiro. (Efésios 4:32/ Marcos 11:25/ I João 2:10/ I Coríntios 5:14/ Efésios 5:1-2)
Eu sou um bom (boa) homem (mulher) e obtive o favor do Senhor. Deus não impedirá
nenhuma coisa boa de chegar à minha vida, porque eu ando retamente diante d’Ele. Assim,
Deus está a honrar-me, porque eu sou um(a) servo(a) de Jesus. Eu encontrei vida e obtive a
Graça do Senhor! (Provérbios 12:2/ Salmos 81:1/ João 12:26/ Provérbios 8:25)
Deus fez a sua face brilhar sobre mim e Ele é misericordioso para mim. Ele derrama sobre
mim o Espírito da Graça. Ele coroou-me com glória e honra. Eu fui feito Rei (Rainha) e
Sacerdote (Sacerdotisa) para o meu Deus. Por isso estou sempre por cima e nunca por baixe,
por cabeça e nunca por cauda! Sou bendito e bem-aventurado por onde quer que ande!
(Números 6:25/ Zacarias 12:10/ Salmos 8:15/ Apocalipse 1:16/ Deuteronómio 28:13)

Eu sou zeloso(a) e diligente no meu emprego e no meu servir a Deus, por isso, eu estarei
sempre à frente dos homens (mulheres) de sucesso. Eu sou diligente com as minhas
responsabilidades e por isso o Senhor me enriquecerá. Deus tem-me dado todas as coisas
que pertencem à vida. Porque eu sou diligente, Deus está a fazer-me próspero(a)
espiritualmente, fisicamente e financeiramente! Eu recuso-me a fracassar ou a ser
derrotado(a)! (Provérbios 22:29/ Provérbios 10:4/ II Pedro 1:3/ Provérbios 13:4)
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ÁREA DAS FINANÇAS
Senhor Deus de todo o meu coração, louvo-Te porque estás a abrir o teu bom tesouro, o
Céu, para fazeres prosperar a minha vida. Estás a abençoar todas as obras das minhas mãos,
de tal maneira, que eu tenho abundância na minha vida financeira, bem como a minha casa
e família, Em Nome de Jesus.
Eu confesso com ousadia que por causa da minha fidelidade e do Teu amor, Tu estás a
derramar uma chuva de bênçãos na minha vida e me estás a dar todas as bênçãos que deste
a Abraão. Eu sou fiel com os meus dízimos e com as minhas ofertas alçadas, para que haja
mantimento na Tua casa e para que muitas almas sejam salvas através de mim e assim, eu
estou a permitir que Tu me abençoes com boa medida, recalcada, sacudida e a transbordar,
que dela me é dada a maior abastança. Também sei que Tu já repreendeste o ‘devorador’
para que não me consuma os frutos da minha sementeira.
Obrigado querido Deus, porque a Tua Palavra está a ser cumprida na minha vida e por isso
eu e a minha casa somos prósperos! Assim eu tenho cada vez mais, para viver com mais,
semear mais e ajudar mais quem precisa! Aleluia!
Porque eu sei que me amas, estás a dar-me muito acima daquilo que eu preciso, penso ou
imagino! Glória ao Teu Nome!
Eu Amo-Te Senhor, porque tu não me deste um espírito de medo ou de temor, nem de crise
nem de dificuldades, mas sim de força, de poder, de vitória e eu recuso-me a aceitar o
estado deste mundo e acredito e confesso com a minha boca que nada me faltará, terei
sempre todas as necessidades amplamente supridas, serei sempre abençoado(a), para a
Glória do Teu Nome!
Bendito sejas Tu, Senhor meu Deus, que dia após dia me enches de benefícios, me fazes
estar sempre por cima e nunca por baixo, por cabeça e nunca por cauda! Sou bendito(a) em
todo o lugar onde eu vá e bendito és Tu que vais comigo, Senhor meu Rei!

Eu sou mais que vencedor(a) em todas as coisas porque Tu me fizeste Teu filho, herdeiro e
co-herdeiro com Jesus de todas as coisas! Tu és a minha fonte! Os meus olhos estão em Ti! A
minha confiança está em Ti! Tu és tudo para mim!
Eu estou assentado(a) à direita de Deus Pai e por isso estou muito acima das circunstâncias,
problemas e situações da vida.
Deus protege-me e guarda-me de todo o mal, porque eu faço a minha parte. Eu sou um(a)
praticante da Palavra de Deus e não somente ouvinte!
Deus já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E eu, com a
minha Fé e com o Poder da Palavra de Deus e da Oração, estou a transformar essas bênçãos
espirituais em bênçãos físicas!
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Senhor Deus Tu ordenas bênção sobre todas as coisas onde eu coloco as minhas mãos. E
todo o lugar onde pisa a planta do meu pé, Tu já me deste, em Nome de Jesus!
O meu emprego/ negócio é abençoado! Deus tem a sua mão estendida sobre a minha fonte
de rendimentos, aleluia!
Mil podem cair à minha esquerda com problemas financeiros e dez mil à minha direita, mas
eu e a minha família nunca cairemos, porque estamos protegidos por Ti, Senhor!
Eu dou e por isso me é dado na minha vida! Deus é fiel com a Sua Palavra e eu sou fiel com o
que Ele me pede! Eu busco primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas
me são acrescentadas!
Eu recuso-me a aceitar pobreza, ou dívidas, ou dificuldades financeiras na minha vida,
porque as bênçãos de Deus superabundam na minha vida e família, em Nome de Jesus! Eu
tenho e vivo em abundância e por isso sou generoso(a), para que a bênção de Deus
permaneça em mim!
Eu não tenho de viver em maldição, porque Cristo se fez maldição por mim! Eu submeto-me
ao Senhor, sou humilde perante o Senhor e por isso Ele me abençoa com todo o tipo de
bênçãos! Eu estou livre de toda a maldição hereditária ou familiar de pobreza, de miséria, de
incapacidade e de insucesso, em Nome de Jesus! Eu e a minha família estamos livres!

Eu nunca ando inquieto(a) com nada, porque confio totalmente em Deus, que é a minha
fonte!
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ÁREA DA SAÚDE E BEM ESTAR
Eu vivo no lugar secreto do Altíssimo e estou debaixo da Sua sombra. Deus é o meu refúgio,
minha fortaleza, meu escudo e n’Ele deposito toda a minha confiança. É Ele quem me livra
das armadilhas de Satanás e de toda a doença. Estou coberto(a) com o Sangue de Jesus e
por isso estou livre de todas as enfermidades. A Palavra do Senhor é o meu escudo e está à
minha volta para me proteger.
Eu estou cheio(a) com toda a plenitude de Deus, porque maior é o que está em mim, do que
aquele que está no mundo. Deus está a operar em mim, tanto o desejar como o fazer,
segundo a Sua vontade. Ele está a operar em mim a Sua Graça e Misericórdia e pela Sua
Compaixão o Seu Poder aperfeiçoa-me na fraqueza e cura-me na doença: Deus está a operar
na minha vida!
Eu sou nascido(a) do Espírito de Deus e tornei-me um(a) participante da Natureza de Deus.
A verdadeira Natureza de Deus vive em mim. A minha habilidade é de Deus, as minhas
capacidades são de Deus, o meu corpo é de Deus e por isso estou sarado(a). Eu sou um(a)
filho(a) de Deus, por isso sou guiado(a) pelo Espírito de Deus, que me guia em todos os
momentos e em toda a verdade. Ele está a transformar as coisas tortas em direitas, a
doença em saúde, a escuridão em Luz para mim.
Eu faço do Senhor o meu refúgio e a minha habitação, por isso nenhum mal cairá sobre
mim, nem doença nenhuma se aproximará do meu corpo. Os Santos anjos protegem-me e
cuidam de mim, guardam-me em todos os meus caminhos. Eu estou protegido(a) contra
todas as calamidades e doenças.
Eu estou curado(a) pelas feridas de Jesus. Ele já providenciou cura para mim. Eu recuso-me a
estar doente, ou a sentir-me mal, ou a andar em baixo, porque eu estou curado(a). Eu estou
curado(a) Hoje. Deus é a minha saúde. Eu recuso-me a estar fraco(a), ou cansado(a) ou sem
energia, porque eu estou curado(a).
O Senhor é a força da minha vida, por isso eu não tenho medo. Deus é a minha saúde, a
minha cura, a minha vitória!
Eu estou cheio(a) da Palavra de Deus que é saúde para o meu corpo e medula para os meus
ossos! Aleluia!
Eu sou forte no Senhor e na força do Seu Poder e Majestade. Posso todas as coisas, em Jesus
que me fortalece. Nada é impossível para mim. Deus é a minha força. Eu tenho sempre
muita saúde e muita força. Deus dá-me força quando estou cansado(a), multiplica as minhas
forças, renova o meu vigor e de ano para ano eu estou cada vez mais forte, mais saudável e
restabelecido(a). O Senhor renova as minhas forças e por isso eu nunca me canso. Eu corro e
não me fatigo, caminho e nunca fico exausto(a).
O Senhor é o meu médico pessoal, pois é Ele quem me ausculta e verifica todos os dias,
quem me sara todos os dias, quem me restaura, quem me consola, a cada dia da minha vida.
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Eu estou liberto(a) do poder da doença e de satanás, pois eu estou sentado à direita de Deus
Pai, muito acima de toda a doença, enfermidade e de todo o demónio que queira estragar o
meu corpo. O meu corpo está santificado para Jesus, por isso o diabo está a dobrar os seus
joelhos, bem como todos os demónios e todo o espírito de enfermidade.
Jesus se fez em doença, no meu lugar, para que eu possa estar saudável hoje. Ele levou
todas as minhas dores e todas as minhas enfermidades e foi oprimido por causa das minhas
aflições. Eu estou curado(a), estarei sempre curado(a) e viverei por muitos e longos anos,
cheio(a) de saúde, sem dores, sem sofrimento, com o meu corpo restaurado e
completamente sarado, em Nome de Jesus.
A minha saúde é completa e perfeita, plena de bem – estar, cheia de boa disposição, força,
ânimo e capacidades. Mil podem cair à minha direita doentes e dez mil à minha esquerda,
mas eu permanecerei curado(a), em Nome de Jesus. Eu não ponho os meus olhos nos
exames, nem em análises, nem nos médicos, nem em operações, nem em tratamentos, mas
ponho os meus olhos em Jesus e na Sua Palavra que é viva, eficaz, poderosa, invencível e
verdadeira e que está a operar no meu corpo, que está a limpar todas as células do meu
corpo, está a renovar a minha medula espinal, medula óssea, está a redimir o meu corpo e a
restaurá-lo para viver cheio de saúde. Nas minhas veias corre o Sangue glorioso de Jesus. No
meu corpo estão a água viva e o óleo fresco do Espírito Santo. Todos os meus ossos estão
fortalecidos. Todos os meus órgãos estão a funcionar a 100%, sem falhas e em perfeitas
condições. A minha cabeça está descansada, despreocupada, renovada pela Palavra de
Deus, cheia de Fé, em Nome de Jesus.
O meu sistema imunológico está a 100% e todo o vírus, todo o germe, toda a infeção, todo o
desequilíbrio hormonal ou vitamínico ou mental ou de outra ordem qualquer está agora a
secar até à raiz e o meu corpo está a ser renovado e completamente sarado. Obrigado Jesus,
pois eu sei que a cada dia que passa eu estou completamente curado(a).
Porque os sinais seguem os que creem, eu creio na Palavra de Deus e em Jesus Cristo, por
isso eu vejo o meu corpo sarado, em perfeitas condições, conforme foi criado por Deus para
funcionar, em Nome de Jesus!
Eu não tenho dores, nem sintomas de doença nenhuma! Eu só tenho sintomas de saúde, de
equilíbrio, força, vigor, vida, capacidade, inteligência, boa disposição, alegria! O meu corpo
está perfeito, para a Glória de Deus!
Eu permanecerei sarado(a), porque a Palavra de Deus habita no meu coração! E porque
tenho a Palavra em mim, estou revestido(a) com o Poder de Deus que destrói todo o intento
diabólico para me roubar a saúde!
Toda a maldição hereditária ou familiar, doenças degenerativas familiares, são anuladas e
expulsas da minha vida e família, agora mesmo, em Nome de Jesus!
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ÁREA DA FAMÍLIA E CASAMENTO
Querido Senhor Deus e Pai Celestial, agradeço-Te pelo Teu amor que demonstras
constantemente na minha vida e família. Tu és a fortaleza onde eu estou fundado(a), bem
como a minha família. Vivemos no teu esconderijo, por isso nenhuma praga chegará até nós,
nem nenhuma seta apontada contra nós prevalecerá! Tu estás connosco e as Tuas asas nos
cobrem. As Tuas penas nos protegem. Sendo Tu connosco, nada nem ninguém pode ser
contra nós!
Tu és o Senhor da minha família e por isso eu sei que eu e a minha casa serviremos sempre
ao Teu Nome! Tu és o pilar central da minha família, por isso estamos seguros em Ti e na
Tua Palavra.
A minha família é como o monte de Sião que permanece para sempre e nunca se abala,
sempre cheia de amor, paz, longanimidade, temperança, compreensão e vivemos em união
pelo vínculo da paz! A minha família é uma torre forte, fundada em Ti Jesus, por isso nada
nos abala, ou nos faz pasmar, porque Deus é a muralha em volta, em proteção.
Mil famílias cairão, se desfarão, entrarão em divórcio, estarão em contenda e dez mil à
minha direita, mas a minha família nunca será atingida, nunca andará em contenda, nem em
guerra, nem haverá divórcio, nem nunca cairão em Nome de Jesus! Os Santos Anjos de Deus
estão ao redor da minha família para nos defender e proteger e nos guardarem em todos os
nossos caminhos.
A minha família anda dignamente diante de Ti, Senhor, agradando em tudo, frutificando em
toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento da Palavra, permanecendo e vivendo na
Tua vontade, operando o Teu querer e o Teu efetuar.
Eu falo vida para a minha casa e família em Nome de Jesus. Todos os meus familiares são
uma bênção, abençoados e abençoadores! Eu proclamo que a minha família está por cima e
nunca por baixo, por cabeça e nunca por cauda! São benditos ao entrar e ao sair e em todos
os caminhos por onde andarem!

Eu proclamo que Jesus Cristo é o Senhor da minha casa e da minha família e que Ele vive em
cada coração, conforme é o plano e a vontade de Deus. Todos são filhos de Deus, salvos e
libertos pelo Sangue do cordeiro eterno!
Senhor Jesus, eu renuncio a todo o contato feito por mim, pela minha família (ascendentes
ou descendentes) ou por pessoas relacionadas comigo, no mundo do oculto e de satanás, ou
com os poderes do oculto, sociedades secretas, idolatria, em Nome de Jesus!
Senhor Jesus agradeço-Te por, na Cruz, Te teres tornado maldição, para que eu pudesse ser
redimido, resgatado e transformado em bênção, recebendo-a na minha vida e na minha
família! E por causa do que Tu fizeste por mim e pela minha família, na Cruz, eu sei que
ficamos livres de toda a maldição, de toda a influência maligna, de toda a sombra satânica,
de todas as trevas, de toda a fonte diabólica, toda a minha vida e família, agora mesmo, em
Nome de Jesus, Amén!
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SABEDORIA, MENTE RENOVADA
E DIREÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
Eu confesso a Palavra de Deus e a Tua sabedoria vai operar em mim e tomar conta das
minhas decisões, conversas, caminhos, o meu querer e o meu efetuar, em Nome de Jesus! A
minha mente vai ser renovada diariamente pelo Poder da Palavra de Deus e eu confesso
com confiança que a partir de hoje eu nunca mais serei o(a) mesmo(a)!
Eu confesso com fé e ousadia que eu tenho a mente de Cristo! Eu sou uma nova criatura! A
minha mente está renovada pela Palavra de Deus! Jesus é o filho de Deus e eu creio em
Jesus, logo, eu também sou um(a) filho(a) de Deus! Jesus cresceu em sabedoria e
inteligência, por um favor de Deus. Eu sou um(a) discípulo(a) e seguidor(a) de Jesus, então
segundo esta palavra eu também estou a crescer em sabedoria e em entendimento, por um
favor de Deus! Dia após dia, eu vou crescendo até à estatura varonil de Cristo! Eu não sou
um(a) menino(a) inconstante, mas sou um(a) discípulo(a) de Jesus cheio de sabedoria e
orientação!
Jesus foi feito sabedoria por Deus. Eu tenho Jesus em mim. Então eu estou cheio(a) de
sabedoria por Deus! A minha mente funciona segundo a Palavra de Deus. Tenho sempre
vontade de estudar e por isso sou capaz de o fazer e de me recordar de tudo quanto estudo,
quanto aprendo, quanto ouço e vejo, porque eu tenho o Espírito Santo em mim, para me
ajudar a recordar de tudo! Eu só penso no que é bom, agradável, puro, de boa fama e a
minha mente está protegida, em Nome de Jesus!
Eu sou mais que vencedor(a) em Cristo Jesus! Eu venço em todas as áreas da minha vida,
quer ministerial, profissional, pessoal e em todo o lugar onde estou eu sou sempre vencedor
(a), com sucesso, com grandes vitórias e grandes frutos, em Nome de Jesus! Eu tenho a
habilidade e a capacidade de Jesus para vencer e ser bem-sucedido(a) em todas as áreas da
minha vida, porque eu tenho a sabedoria de Deus, a qual eu estou a colocar em prática com
a orientação do Espírito Santo de Deus!
Eu estou a semear a Palavra de Deus na minha vida. Eu acredito que a Palavra é uma
semente, logo esta semente vai crescer, brotar e dar muito fruto, para a Glória de Deus! Eu
confio no Senhor Deus de todo o meu coração e não dependo de mim próprio para nada. Eu
estou sempre atento(a) e desperto(a) em todas as situações e estou sempre concentrado(a)
no que estou a fazer.
Na minha mente, só a vontade de Deus impera. Eu recuso-me a dar ouvidos a palavras vãs.
Eu apenas aceito a vontade de Deus!
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REFÚGIO E CONFIANÇA EM DEUS
Eu confio no Senhor meu Deus, de todo o meu coração e não me perco nos meus próprios
pensamentos. Deus endireita os meus caminhos e guia-me mansamente com o Seu amor!
Deus guia os meus passos na Sua verdade, faz-me ter prazer na Sua Palavra, não me deixa
desviar nem para um lado nem para o outro, faz-me andar no centro da Sua Vontade.
Eu sei quem é o meu Deus porque eu O busco. Eu oro todos os dias e deleito-me em estar
na Sua presença, porque Ele é o meu Pai querido, Pai que me ama, me sustenta e que me
segura com a Sua mão para que eu não caia. Eu clamo pelo Seu Nome e Ele me responde.
Chamo-O e Ele vem para perto de mim. Falo com Ele e Ele anuncia-me coisas grandes e
tremendas que eu não sabia. Ensina-me na verdade e orienta-me na minha vida. Abre os
meus olhos e faz-me ver mais além. Abre os meus ouvidos e faz-me ouvir atentamente a Sua
voz. Abre os meus lábios e faz-me exaltar a Sua face!
Eu não temo, nem tenho medo, nem me espanto, nem me pasmo, nem fico aflito(a), porque
Deus é comigo todos os dias da minha vida! Ele nunca me deixa nem me desampara, está
comigo para sempre. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo!
Eu estou livre do poder das trevas e fui transportado(a) para o Reino de Deus, que me
liberta de toda a morte, angústia, tristeza, depressão, doença e problemas!

Eu nunca fico inquieto(a) por coisa alguma, porque Deus é a minha fonte! Ele é o meu
escudo, a minha fortaleza, um muro ao meu redor, minha torre forte, farol no meio da
escuridão, porto seguro no meio da tempestade, meu alto refúgio, meu esconderijo, minha
segurança! Por isso eu confio no Senhor de todo o meu coração! A alegria do Senhor é a
minha força! O senhor é a força da minha vida!
Eu permito que a Paz do Senhor entre e domine o meu coração e por isso eu recuso-me a
preocupar-me acerca de coisa alguma! Se Deus é por mim e está em mim, quem poderá ser
contra? Eu não temo mal algum pois Tu és comigo todos os dias da minha vida! Tu não me
deste um espírito de medo, mas sim de fortaleza, de amor, de moderação e de uma mente
sã! Eu recuso-me a viver atormentado(a), porque eu fui redimido(a) e lavado(a) no Sangue
de Jesus!
Eu estou completo(a) em Ti, Senhor. Sou Tua obra, criado(a) em Cristo Jesus. Por isso a
minha vida está nas Tuas mãos! Em Ti confio. Ainda que eu esteja fraco(a), sei que me
fortaleces! Aleluia!
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LIBERTAÇÃO DE VÍCIOS
E DOS LAÇOS DA PREGUIÇA
Eu não como demais, nem bebo café demais, nem bebo chá demais, nem bebo bebidas
alcoólicas demais, nem durmo de mais, nem gasto o meu dinheiro em jogo, nem perco
tempo demais a fazer coisas que não edificam o meu corpo, o meu coração nem a minha
vida! Eu não perco tempo com coisas que não edificam. Eu invisto o meu tempo na minha
família, a servir a Deus e no estudo da palavra de Deus, que está a transformar a minha vida!

Eu gradualmente estou a deixar de prejudicar o meu corpo com vícios, maus hábitos que me
podem estar a amarrar. Eu recuso-me a ser escravo(a) de satanás e por isso eu decreto que
não tenho vícios, não sou dependente de nicotina, ou café, ou chá, ou medicamentos, ou
antibióticos, ou outras drogas, ou jogo ou qualquer outra coisa! Eu não sou dependente de
nada, a não ser de Deus e da Sua Palavra! Eu recuso-me a ter vícios. Eu recuso-me a vergar a
outros deuses que não ao meu Deus e Pai que me salvou! Eu sou um(a) Filho(a) de Deus,
mais que vencedor(a), Rei (Rainha) e Sacerdote (Sacerdotisa9 e sou livre, porque Jesus me
libertou e me resgatou para o Reino de Deus! Recuso-me a estar amarrado(a)!
Eu recuso-me a ser preguiçoso(a), a achar algum trabalho difícil demais, alguma tarefa
complicada demais, recuso-me a permitir que a ociosidade tome conta da minha vida e da
minha casa! Eu estou sempre pronto(a) para fazer o que for necessário, sempre cheio(a) de
energia, de dinamismo e sempre com vontade de ajudar! Eu sou pró-dinâmico(a), criativo,
altruísta e por isso o Senhor sempre me abençoa!
Eu estou livre de todos os laços satânicos que me amarravam, de todas as maldições que me
aprisionavam de todos os espíritos familiares e hereditários que me escravizavam! Eu estou
livre, em Nome de Jesus! Eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida e decreto que em
mim estão derramados o óleo fresco do Espírito e a Água viva!
Eu recuso-me a aceitar derrota, fracasso e resignação na minha vida! Eu sou um soldado de
Jesus e com Ele eu vou lutar e vencer pelo Sangue do Cordeiro! Eu sou um(a) vencedor(a) e
por isso eu vivo uma vida de vitória e liberdade! Eu fico livre de toda a maldição escrita ou
falada lançada sobre mim e toda a obra do diabo é destruída na minha vida, em Nome de
Jesus!
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Site internet
www.ministeriosjoaoviegas.org
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E-mail
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https://www.youtube.com/user/minjoaoviegas
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Depois de 22 anos num outro ministério onde foi Pastor e Bispo
(supervisor de Igrejas), em obediência à voz de Deus iniciou o seu
próprio Ministério independente em 2008, iniciando
primeiramente um trabalho online na internet (com cultos
regulares, através de pregações escritas e gravadas em áudio
disponíveis para todos) e posteriormente cultos ao vivo em vários
locais, que vão crescendo e multiplicando conforme Deus vai
permitindo, desde então.
Participante e cooperante em vários projetos a nível nacional e
internacional, está de mãos dadas com muitos, numa rede de
relacionamentos cada vez maior, através de Ministérios e Pastores de Portugal, Espanha,
Inglaterra, Irlanda, Luxemburgo, Alemanha, Suíça, França, Holanda, Angola, Nigéria, Índia,
Brasil, Guatemala, EUA e Rússia.
“…Proponho-me a ensinar e pregar a Verdade e somente a Verdade: a Palavra de Deus!
Proponho-me a amar as pessoas e a ajudá-las com tudo o que tivermos ao nosso alcance.
Proponho-me a pastorear as pessoas, protegê-las dos enganos, mentiras, alimentando-as
com a Palavra de Deus e ensiná-las a ter uma vida de comunhão com Deus. O Senhor até
aqui nos tem ajudado e por certo assim continuará! Louvado seja Deus! A Glória seja do
Senhor Jesus! EBENÉZER! Bendito seja o Nome do Senhor!...”
Pst. João Viegas

