
Movido Pela Força da Esperança – Orações de Milagres 

 

César Lustosa Spiritual Self Help – www.cesarlustosa.com 

1  



Senhor eu aceito os caminhos dos céus para minha vida 

César Lustosa Spiritual Self Help – www.cesarlustosa.com 

2 

 



Movido Pela Força da Esperança – Orações de Milagres 

 

César Lustosa Spiritual Self Help – www.cesarlustosa.com 

3 

 
 
 
 
 

 
Movido Pela Força Da  

Esperança 
Orações de Milagres 

 
Pérolas de Vida para quem deseja: 
Alegria, Amor, Abundância, Família, 

Felicidade, Gratidão, Libertação, Livramento, 
Milagres, Paz, Perdão, Prosperidade, Proteção, 

Motivação, Saúde, Trabalho, Superação e Vitoria. 

 

 

 

 

César Lustosa  
Spiritual Self Help  

2013 
 
 



Senhor eu aceito os caminhos dos céus para minha vida 

César Lustosa Spiritual Self Help – www.cesarlustosa.com 

4 

 
2013 ® by César Lustosa 

Diretos autorais em Língua Portuguesa reservados ao autor 
 
Produção Editorial: César Lustosa – Motivando para 
Felicidade 

Designer Gráfico/Capa: Poliana Santos  
(poliestrela@hotmail.com)  

 
Contato Do Autor 

César Lustosa 
www.cesarlustosa.com 

www.chavedevencedor.com 
E-mail: contatocesarlustosa@hotmail.com 

chavedevencedor@uol.com.br 
(63) 9281 5408 / 3361 2711 /8427 2692 

 
LUSTOSA, César. – 1ª edição. 
Movido pela Força da Esperança. Autoajuda Espiritual  
Primeira Edição 2013 
2013. 184p. ISBN: 38910373172 
1. Alegria, 2. Amor, 3. Abundancia,  4. Felicidade, 5. 
Formula, 6. Gratidão, 7. Libertação, 8. Livramento, 9. 
Milagres, 10. Paz, 11. Perdão, 12. Prosperidade, 13. 
Proteção, 14. Motivação, 15. Superação 16. Trabalho 17. 
Superação. 18. Vitória. I - Titulo. 
 
 
 
 



Movido Pela Força da Esperança – Orações de Milagres 

 

César Lustosa Spiritual Self Help – www.cesarlustosa.com 

5 

 
Dedicatória 

Ofereço este livro a 
 
 

________________________________________ 
 

A maior aventura de um ser humano é viajar, e maior 
viagem que alguém pode realizar é para dentro do seu 
interior. 

O mais emocionalmente é a viagem da leitura e ainda 
mais quando esta leitura lhe proporciona a oportunidade de 
crescimento e de mudanças de vida em todos os sentidos da 
vida. 

O segredo está nas entrelinhas, descubra a sua vitória 
em cada palavra descrita aqui neste livro. 

Este é o meu presente, ele visa celebrar com você esta 
nova fase de vida que inicia hoje em sua vida!  

Deus o abençoe em o nome de Jesus Cristo. 
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Prefácio 
 
Assim nasceu este livro... 

Eu Posso. Eu Quero. Eu Consigo com o Poder de 
Deus e a Misericórdia do Senhor Jesus Cristo que habita em 
mim! 

O nascimento deste livro é cercado de grandes vitorias 
e fatos interessantes, há algum tempo postei um Vídeo no 
Youtube intitulado de “Oração para Libertação Espiritual - 
http://www.youtube.com/watch? v=wmjwlfjcqms” – postei e 
esqueci, algum tempo atrás recebi um e-mail do Youtube 
falando do vídeo e de vários depoimentos de pessoas com os 
mais diversos pedidos e assunto, e realmente ao verificar, 
ficou assustado com a quantidade de pedidos de orações e 
agradecimentos. 

Orei pelas pessoas que ali pediam orações e veio à 
ideia de escrever um livro de orações para todos os fins 
espirituais e que pudesse ser um canal das pessoas junto a 
Deus e seu filho Jesus Cristo.  

Em seguida comecei a escrever e selecionar algumas 
orações, alguns textos, e uma semana mais tarde recebi um 
e-mail do amigo, Gilson Galhardo, dizendo que tinha visto 
o vídeo e que seria interessante escrever um livro com 
orações daquele estilo. Vinha consolidar que estávamos no 
caminho certo. Imediatamente falei que iria colocar em 
pratica sim e retornei para o projeto do livro.  
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Depois do livro pronto, ainda sem titulo orei e pedi 
de Deus o titulo que viesse coroar todo trabalho. Dormir e 
nada aconteceu e nem uma lembrança de nome sugestivo 
veio à mente.  

Dois dias depois por volta das 18h00minhoras ao 
entrar no Facebook deparei com um recado de uma amiga 
que dizia assim: “BOA TARDE! Gostaria de comprar o seu 
livro: "MOVIDO PELA FORÇA DA ESPERANÇA" Como 
faço? Onde encontrar? Abraços! Solange Silveira”. 

Solange Silveira é uma amiga de Facebook e que 
jamais trocamos uma palavra até esse dia, mas neste dia ela 
me manda uma mensagem querendo comprar o livro 
Movido Pela Força da Esperança, e no momento não tive 
duvidas, simplesmente agradeci muito a Deus e retornei 
uma mensagem para a amiga Solange com os dizeres: 
“Solange, obrigado. De onde você tirou o titulo desse livro? Vou te 
confessar algo que aconteceu: Estou finalizando um livro muito 
especial e que acredito ter uma grande importância para a vida das 
pessoas que a colocarem em prática. Mas há dois dias venho 
orando e pedindo a Deus um titulo que realmente fosse de Deus e 
que tivesse tudo a ver com o conteúdo do livro, dai abro o 
Facebook, e você vem com esse titulo, amei o titulo rsrs. Obrigado”. 

E o mais curioso é que o livro quando eu definia já 
está pronto, sempre vinha uma orientação de Deus para 
cortar, mudar ou acrescentar algo; depois de quase 50 dias 
trabalhando direto no livro é realmente maravilhoso sentir a 
benção de Deus dizendo: Sim. Agora está pronto!  
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“Este Livro é obra de JESUS CRISTO. Sou apenas o 
ajuntador de papéis com a finalidade de levar pessoas ao encontro 
de Deus e seu Filho Jesus Cristo, para viverem dias melhores em 
todos os sentidos!” 

Defino este livro como verdadeiro guia espiritual para 
todas as pessoas que já não verem saída para as diversas 
aflições e males que o acompanha. 

Este livro não tem a pretensão de afastar ninguém das 
Escrituras Sagradas, pelo contrario visa justamente isto, 
aproximar das verdades de Deus contidas nas Escrituras 
Santas. 

Este foi escrito baseado naquilo que acredito e vivo 
praticar diariamente, o poder das Orações.  O poder da 
Oração aproxima o ser humano da presença de Deus e das 
suas infinitas misericórdias. 

Faça uso sem moderação das Orações, elas serão 
socorro para todos aqueles que buscam: Alegria, Amor, 
Abundância, Família, Felicidade, Gratidão, Libertação, 
Livramento, Milagres, Paz, Perdão, Prosperidade, Proteção, 
Motivação, Saúde, Trabalho, Superação e Vitorias. 

Abra o livro e inicie um novo ciclo de vitorias em 
todos os sentidos para a sua vida. 

César Lustosa 
Escritor e Palestrante 
www.cesarlustosa.com 
Msn: contatocesarlustosa@hotmail.com 
E-mail: chavedevencedor@uol.com.br  
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Depoimento do autor 

 
E agora o que eu faço meu Deus? 
Talvez assim como eu, você também já fez esta mesma 

interrogação várias vezes. Verdade? 
Quantas vezes diante de problemas, situações 

complicadas, que na visão humana já não restava mais 
nenhuma saída, daí vem à velha e sempre pergunta: O que 
eu faço agora meu Deus? 

Já não restam mais alternativa, todas as formas e 
opções já se esgotaram e não conseguimos resolver esta 
situação; seja situação de saúde, financeira, sentimental, em 
fim de qualquer natureza.  

Passei anos da minha falando do poder de milagres, 
acreditando piamente em tudo que sempre defendi e 
ensinei as várias pessoas, até que dias atrás me peguei 
recitando a frase acima e só descobrir o seu teor porque 
acabei escrevendo involuntariamente numa folha de 
caderno e deixando visível ao lado da minha cama. O QUE 
FAÇO AGORA MEU DEUS? 

Eu César Lustosa estava diante de fatos sérios, sem 
solução da minha parte, tentei de todas as formas possíveis, 
amigos, conhecidos, parentes e ambos viraram as costas e eu 
diante de tudo que já fiz pelas pessoas me senti impotente, 
sem alternativa... 

Refiz a mesma pergunta: O que eu faço agora meu 
Deus? 
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Para quem sempre falou de milagres, de acreditar, de 
vencer, de prosperar, sempre acreditei no poder do 
impossível de Deus; durante a noite seguinte veio na mente 
a idéia de colocar em prática a orações a seguir consecutivas 
até alcançar uma resposta. Podia se dizer não tinha nada a 
perder. 

Pasmem amigos, no 7º dia completo das orações, 
aquela interrogação foi respondida para mim. O Milagre 
aconteceu! 

Sim presenciei e estou vivendo verdadeiramente um 
Milagre na minha vida. Acreditem ainda me veio à palavra 
através de um recado de uma amiga Cristina. Dizia assim: 
Olá Cesar sinto que o Senhor tem algo grande para te entregar 
uma vitória particular tenho orado por você que Deus alegre o seu 
coração cada dia mais. Veio confirmar a chegada do que tanto 
buscava de Deus. Sou prova viva do milagre de Jesus Cristo 
na minha vida! 

Estou vivendo milagres diariamente sobre a pergunta 
que fiz durante várias vezes. O que eu faço agora meu Deus? 

Cheguei à conclusão de que mesmo com nossas 
mentes limitadas de acreditar piamente em Deus, ele reserva 
o direito de se colocar a nossa inteira disposição para nos 
ajudar em nossas fraquezas e dificuldade para nos ajudar de 
todas as formas possíveis. 

Deus espera o nosso sim verdadeiramente para nos 
socorrer, seja numa situação pequena, média, grande ou 
simplesmente impossível da nossa visão humana.  
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Escrevi este livro com Orações de milagres e fiz 
questão de colocar meu depoimento para que você também 
possa viver milagres de toda a natureza no seu dia a dia. 

Coloque Deus em primeiro lugar da sua vida e todas as 
coisas vos serão acrescentadas.  

Obrigado Meu Deus. Não poderia deixar de 
compartilhar com vocês esta grande conquista e socorro que 
recebi de Deus nestes dias. Você que me lê neste momento 
nem imagina o tamanho do milagre que recebi, mas posso 
adiantar é muito maior que possa imaginar. 

Convido todos a pisar firme no solo fértil dos 
milagres e das abundâncias divina.  

Creia. Deus é o SEGREDO através da sua fé.   
Com gratidão! 
 

César Lustosa 
Escritor, Palestrante e Coach. 

Ou simplesmente alguém que vive milagres diariamente. 
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Orientações importantes 

 
Orientações importantes de como colocar em prática 

os ensinamentos do livro. 
Ao despertar do sono pela manha se possível fique na 

mesma posição que acordou por alguns minutos, pense em 
algo muito bom ou que a deixa muito feliz.  

Agora sente na cama e diga: Eu me amo. Sou uma 
pessoa vencedora. Sou uno com Deus e seu filho Jesus Cristo. 

Levante e vá fazer sua higiene pessoal. Depois de 
concluído, de frente ao espelho olhe fixamente dentro dos 
seus olhos e dê um sorriso especialmente para você. Fale o 
quanto o ama! Que se sente bem com você mesmo (a). 
Chame pelo seu nome três vezes e em seguida diga palavras 
positivas a seu respeito. Ex: Eu sou um sucesso. Sou prospero e 
atraio prosperidade e abundancias todos os dias para minha vida. 
Sou abençoado de Deus. 

Antes de tudo é preciso praticar os ensinamentos com 
dedicação, fé e respeito e saber pedir e receber de Deus 
aquilo que pudermos carregar. 

Lembre-se: Neste processo a fé e a sua fidelidade 
sincera de se dedicar para ser um canal de bênçãos para o 
benefício de todos os seres vivos na terra. 

Busque um local reservado, sente-se 
confortavelmente, faça silêncio concentre na presença de 
Deus e sinta-se ao lado do trono do Pai Celeste.  
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Lembre-se das Palavras de Jesus Cristo. “Peçam, e lhes 
será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será 
aberta. Você não tem, porque não pedem. Seja feito conforme a tua 
vontade”. 

Este livro é uma poderosa e importante ferramenta, 
que deve utilizada de forma responsável e com a consciência 
de que necessita realmente de Deus. 

O uso deste Livro lhe proporciona acima de tudo 
uma maior aproximação com a palavra de Deus e com os 
ensinamentos de Jesus Cristo, mas de forma alguma 
substitui a sua leitura diária da Bíblia Sagrada. 

Continue com estes propósitos definidos: 

 Fé em Deus. 

 Busque a Deus em primeiro lugar e todas 
as coisas vós serão acrescentadas. Esta é a chave 
principal. 

 Tenha disciplina e propósitos definido 
do que deseja alcançar de Deus. 

 Seja grato a Deus. Seja grato pelas 
conquistas, seja ela da menor ou maior conquista. 
Gratidão! 

 Fidelidade a Deus e aos propósitos 
definidos por você.  

 O poder da Palavra dita por você. Ela 
cura, liberta, traz paz, trás prosperidade e vida. 
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 Mantenha dentro de você a chama 
ardente de conquista, de vitórias, de fé e da alegria em 
seu coração e na sua mente. 

 Gostaríamos de deixar bem claro que 
você não tem poder para fazer nada sozinho sem a 
ajuda e autoridade de Deus e seu filho Jesus Cristo. 
Quando falamos da consagração de agua, óleo ou 
imposição das mãos sobre qualquer coisa ou pessoas, 
lembre-se: você está apenas sendo um canal de 
bênçãos por onde Deus está utilizando para abençoar, 
curar, libertar ou trazer a paz às pessoas. 

 O poder pertence a Deus e a seu filho 
Jesus Cristo, somos apenas canais para as bênçãos de 
nosso Senhor.    

 Concentração e fidelidade a Deus 
sempre. Ore sem cessar. 

 
Amem, amem e amem. 
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Libertando de antigos paradigmas 

 
Lembre-se: Não se coloca vinho novo em odres velhos e sim 

vinho novo em odres novos.  
Como espera alcançar milagres se ainda carrega 

pedaços e remendos antigos, se ainda não fez seu verdadeiro 
acerto pessoal com seus semelhantes e com Deus? 

Devemos estar cientes de que, para mudar a 
realidade, o que temos de fazer é transformar de dentro para 
fora, se mudamos algo internamente, tudo ao nosso redor 
será mudado. 

Nesta etapa aqui relacione tudo aquilo que deseja 
mudar ou que precisa urgente libertar para ter vida 
abundante com Deus. E tudo se faz novo... Como já foi citado 
coloque Deus em primeiro lugar e todas as coisas lhe serão 
acrescentadas. 

Relacione no quadro abaixo o que deseja mudar ou se 
libertar. 

Situação atual Situação desejada 
Ex: Ódio no coração Estou livre sou movido por amor 
  
  
  
  
  
  
  



Senhor eu aceito os caminhos dos céus para minha vida 

César Lustosa Spiritual Self Help – www.cesarlustosa.com 

18 

Repita varias vezes ao dia e sinta a certeza no coração 
de que está livre de tudo que a impedia de alcançar suas 
graças e milagres. 
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Fazendo sua lista de milagres 

 
A partir de agora passe para a etapa seguinte e 

relacione o que deseja alcançar de Deus e seu filho Jesus 

Cristo. 

Obs.: (Recomendamos que você escreva a lápis, assim 
à medida que for alcançado pode ser substituídos por outro 
pedido). 

Ó Deus, abrime-me os olhos da mente para que eu possa 
receber perfeitamente as coisas que já me estão dadas. (Yoshihico 
Iuassaca) 

 

    Pedido     Data Horas 
   
   
   
   
   
   
   
“Que todos estes desejos, ou melhores, se manifestem para o 

maior bem de tudo e de todos”.  
Leia a lista ao despertar pela manha antes de fazer 

suas meditações e a hora que desejar. Faça isto todos os dias 
e logo verás os resultados. E nunca se esqueças de agradecer 
a Deus! 
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Siga as etapas e a felicidade fará morada para sempre 
em seu coração. Deus o abençoe sempre. 
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Termo de Compromisso 
 
Eu________________________________________

assumo o compromisso com Deus pela fé de colocar em 
pratica a partir de hoje de ser fiel, ser paciente, ser 
persistente em prol dos meus objetivos, assumo o 
compromisso de buscar Deus em primeiro lugar e viver 
Deus no meu dia a dia. 

Também assumo o compromisso de ser fiel aos 
propósitos contidos nestas orações do qual prometo cumprir 
rigorosamente todos os dias. Prometo não quebrar este 
propósito de fidelidade e compromisso contigo Jesus Cristo. 
 “Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não te 
atemorizes, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus está contigo, 
por onde quer que andares.” - Josué 1:9. 

 
Eu____________________________, em nome de 

Jesus Cristo, ordeno que saiam de mim, de minha casa, de 
minha família e dos meus amigos, todas as forças espirituais 
do mal que possam ter nos contaminado e ordeno que vá se 
prostrar aos pés da Cruz do Senhor Jesus Cristo e os proíbo 
de voltar. 

Que saiam também agora, toda a fúria do inimigo e 
todo dardo inflamado lançado contra nossos bens materiais, 
contra nosso organismo físico, contra nossa mente ou nosso 
espírito. 
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Neste momento, Senhor Jesus Cristo, eu me lavo com 
Teu sangue preciosismo e também lavo n’Ele todas as 
pessoas que comigo convivem. Teu sangue seja para nós 
cobertura e proteção; e que o Divino Espírito Santo renove 
em cada um de nós sua unção, sua força e seu poder. Pela 
poderosa intercessão de teu filho Jesus Cristo.  

Eu me comprometo a orar pedindo ao Senhor que 
me conceda capacitação física e espiritual para a prática do 
bem em prol da minha libertação, da salvação e também 
para conquista dos meus objetivos já relacionados neste 
propósito.    

“Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso 
Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo 
desejo de bondade e toda obra de fé. Para que o nome de nosso 
Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de 
nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.” - (II Tessalonicenses 1.11-
12).  

 
Amem, amem e amem. 

 
 

________________________________ 
Assine seu nome completo 
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Gratuito  

 

 Este livro é digital e totalmente gratuito e você poderá 
fazer uso diariamente. 

 Esta é a forma da minha gratidão a Deus e segundo a 
todos vocês que acompanha nosso trabalho, seja através dos 
nossos livros, palestras, internet, site e em nosso dia a dia. 

 São Orações das quais dedicamos quase 60 dias 
orando, buscando de Deus o suprimento para chegar à 
realização das Orações aqui descrita neste livro. 

 Faça uso a seu favor ou para a vida daquelas pessoas 
que o ama, busque na palavra de Deus a solução para todas 
as suas duvidas e perguntas que busca de Deus. 

 Lembre-se: Deus é a única alternativa para nossas 
vidas! 

 Meu abraço e amizade sempre. Compartilhe este 
livro, divulgue, o faça chegar ao maior numero de pessoas. 

 Agradeço-te em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 
Amem. 
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Pérolas de Vida 
Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou 
teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da 

minha justiça. Isaías 41:10 
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Oração do Pai Nosso  

Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu 
nome; 

Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, 
assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá 
hoje. 

Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também 
temos perdoado aos nossos devedores. 

E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do 
mal; porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para todo o 
sempre. Amem! 

A Oração do Pai Nosso é uma das orações mais completa e 
composta deixada por Deus através de Jesus Cristo. 

O uso desta oração diariamente é uma das maiores fontes de 
busca de: Amor, alegria, abundancias, cura, família, felicidade, 
gratidão, libertação, livramento, milagres, paz, perdão, prosperidade, 
proteção, motivação, saúde, trabalho, superação e para tudo que você 
colocar a sua fé oração.” 

“Ore e verás resultados sem medida!” 
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Oração para imposição de mãos 

 
Em nome do Pai do Filho e do Espirito Santo de 

Deus, peço que abençoe minhas mãos, que seja ungida pelo 
poder do sangue de Jesus Cristo. Ao impor ou tocar com 
minhas mãos tudo se tornará realidade pela fé e autoridade 
concedida a mim, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Declaro que minhas palavras tem poder, que aquilo 
que eu digo se torna realidade e eu declaro no nome de 
Jesus Cristo que sou abençoado e ungido de Deus. 

Estendo agora minhas mãos sobre o (nome, pessoas, 
fotos ou objetos) que retrata o pedido de milagre e pela fé 
em tua palavra meu Deus trago a existência do mundo 
espiritual para o mundo físico o que busco em ti Senhor.   

Eu creio meu Deus e já recebo agora.  
Agradeço em o nome de Jesus Cristo. Amem.  
 
Pelo Poder do nome de Jesus Cristo. “Mc 6:5 E não podia fazer 

ali obras maravilhosas; somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as 
mãos.” 

Ao impor minhas mãos com fé e autoridade no nome de Jesus 
Cristo, terei autoridade para curar, determinar, expulsar, libertar e 
tudo aquilo que colocar a minha fé e confiança em Deus. 

"Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. 
Pela manhã ouvirás a minha voz, ó SENHOR; pela manhã apresentarei a ti 
a minha oração, e vigiarei." Sl 5:2-3 
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Oração para consagrar água 

 
Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo de 

Deus, peço que o Senhor abençoe esta AGUA para que 
possamos fazer uso e nela da gloria ao teu santíssimo nome 
Senhor. 

A partir do momento em que tomar ou usar desta 
agua estarei selando minha aliança contigo Senhor meu 
Deus. 

E ao tomar desta agua os elementos espirituais 
contidos nela manifestarão e concederão o milagre que 
busco pelo poder do nome de Jesus Cristo.  

Eu Te peço meu Pai, que toda pessoa que fizer uso 
desta agua, seja lavada, purificada de todo pecado e curada 
de todos os seus males, sejam de ordem, física, mental ou 
espiritual. 

Creio no teu nome e já agradeço em o nome de Jesus 
Cristo.  

"Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei e abrir-se-vos-á; 
porque todos os que pedem, recebem; os que buscam, acham; e a 
quem bate, se abre." (Mateus, 7:7-8.). Amem. 

Pela fé em Deus e na autoridade que ele já nos deu, 
consagramos esta agua para que possamos estar curando, cicatrizando 
e lavando toda e qualquer impureza da alma e do corpo físico. E ainda 
está trazendo a existência tudo aquilo que meu coração e minha mente 
colocar em oração a serviço de Deus. “Creia e o milagre acontecerá” 
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"Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. 
Pela manhã ouvirás a minha voz, ó SENHOR; pela manhã apresentarei a ti 
a minha oração, e vigiarei." Sl 5:2-3 
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Oração para consagrar óleos para 
fins espirituais  

 

Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo de 
Deus, te pedimos Senhor: santifique e abençoe este óleo, 
com a unção do Espírito Santo e pelo poder do nome de 
nosso Senhor Jesus Cristo. 

Pai dos Céus neste instante eu te peço a suas bênçãos 
para abençoar este óleo para que possa ser usado para fins 
espirituais e de engrandecimento do teu Santo nome.  

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é 
Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Eu Te peço meu Pai, que toda pessoa que for untada 
com este óleo seja purificado de todo pecado e curado de 
todos os seus males, sejam de ordem, física, mental ou 
espiritual. 

Pela autoridade do nome de Jesus Cristo, já agradeço 
em nome de Jesus Cristo. Amem, amem e amem. 

Esteja atento: A unção espiritual é a capacitação dada por Deus 
à pessoa, credenciando-a para cumprir missões especiais, dentro de 
propósitos divinos. Foi como Deus fez com Jesus Cristo que foi 
ungido pelo Espírito Santo, "para evangelizar os pobres", "curar os 
quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos... a por em 
liberdade os oprimidos" (Lc 4.18). Ele foi ungido "com óleo de alegria" 
(Hb 1.9). (Is 61.1; At 10.38; 1 Cr 16.22). 

Em Isaías 10:27 é dito que "o jugo será quebrado por causa da 
unção com óleo". 
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Marcos 6:13 “expeliam muitos demônios e curavam 
numerosos enfermos, ungindo-os com óleo”). Em Tiago 5:14 vemos a 
descrição mais definitiva do uso do óleo da unção para cura. “Está 
alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam 
oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor”. 
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Mentalização de fé 

 
O Senhor é o meu Pastor, nada me faltará! Tudo 

posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo! Deus provê, 
Deus proverá sua misericórdia não faltará! Restaurai-me ó 
Senhor Deus dos Exércitos, mostrai- me sereno a vossa face 
e eu serei salvo! Deus é grande, Deus é forte, Deus é o 
poder, Deus está comigo eu ei de vencer, eu vencerei! A 
força de Deus habita dentro de mim! Fazei brilhar sobre 
mim, Senhor Jesus Cristo a luz de vossa face e eu serei salvo! 
Amem, amem e amem.  

 
Ore Três vezes ao dia. Pela manha, à tarde e a noite. 

Mentalizando com fé e a certeza nas palavras descritas nesta 
oração de gratidão a Deus. 
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Orações de Milagres 
Ore, peça, acredite, implore, determine e tome posse da sua vitória, 
não importe quantas vezes ore, peça novamente, o importante é o 

resultado e a solução nas respostas do que busca de Deus. Creia tão 
somente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oração para libertação espiritual 
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Pelo poder de Deus eu recebo o meu SOCORRO em o 
nome de Jesus Cristo. Amem.  

Em nome de Jesus Cristo, eu agora renuncio, quebro 
e desligo de mim mesmo e da minha família toda a 
dependência negativa, cativeiro ou sujeição demoníaca que 
existe em mim ou em minha família, decorrentes de atos 
praticados por meus pais, avós, bisavós, conjugue, tios ou 
tias, primos, parentes ou quaisquer outros seres humanos, 
vivos ou mortos, que, no passado ou quaisquer outros 
instantes de minha vida, me dominaram ou controlaram de 
maneira contraria à vontade de Deus. 

Neste instante, confesso o meu arrependimento e 
peço perdão se a alguém eu dominei ou controlei de forma 
errada. Agradeço Senhor Jesus Cristo, por terdes me 
libertado. Glorias e louvores a ti, Senhor. 

Em nome de Jesus Cristo, eu agora renuncio, quebro 
e desligo de mim e de minha família, toda e qualquer 
maldição lançada ou herdada sobre mim ou minha linha de 
família, como resultado de qualquer tipo de transgressão a 
lei de Deus, tanto de minha parte, quanto da parte de meus 
pais, meus avos ou de quaisquer outros ancestrais.  

Em nome de Jesus Cristo, eu agora renuncio, quebro 
e desligo todas e quaisquer prisões demoníacas e cativeiros 
satânicos, todas e quaisquer dependências negativas 
existentes em mim e em minha linha de família, 
principalmente as que ocorreram como resultados de 
pecados ou do envolvimento psíquico de minha parte ou da 
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parte de meus pais, avos, meus bisavós ou de quaisquer 
outros ancestrais. 

Em nome de Jesus Cristo, eu agora renuncio, quebro 
e desligo de mim e de minha família, toda a hereditariedade 
psíquica e doenças físicas ou mentais que aparecerem em 
mim ou em minha linha de família, devido a quaisquer 
pretextos principalmente como resultado dos pecados ou 
envolvimento com ocultismo e outras religiões que não são 
de vosso agrado, tanto de minha parte ou da parte de meus 
pais, meus avos, meus bisavós ou de quaisquer outros 
ancestrais. 

Obrigado Senhor Jesus Cristo, por ter me libertado. 
Glorias e louvores a ti, Senhor.  
           Meu Deus e meu Pai pelo poder do teu Santo Nome 
me liberte de toda cadeia urdidas pelas forças do mal. 
Senhor preciso da sua misericórdia, fortaleça me na fé a 
cada dia mais e mais. Ajude-me Senhor. 

Sou grato a ti meu Deus em nome de Jesus Cristo. 
Amem. 

Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai 
celestial vos perdoará a vós; Se, porém, não perdoardes aos homens as suas 
ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. - Mateus 
6:14,15. 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para receber a armadura 
de Deus 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha ARMADURA em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 

Fortaleça-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. 

Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais 
resistis às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de 
carne e sangue que temos de lutar, mas contra os 
principados e potestades, contra os príncipes deste mundo 
tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Tomai, 
portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos 
dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do 
vosso dever. Cingidos com a verdade, o corpo vestido com a 
couraça da justiça, e os pés de prontidão para anunciar o 
Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com 
que possais apagar todos os dardos inflamados do Maligno. 
Tomais, enfim, o capacete da salvação e a espada do 
Espírito, isto é, a palavra de Deus. 

Intensificai as vossas invocações e suplicas. Orai em 
toda circunstância pelo Espírito, no qual preservai em 
intensa vigília de súplica por todos os cristãos.  

Venho neste dia meu Deus te agradecer de todo o 
meu coração pelos milagres e vitorias concedidas a mim. O 
meu coração espera somente em ti meu Deus. Conforme 
atesta a tua palavra.  
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Sede fortes, e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no 
Senhor. (Salmos, 31:24)  

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para libertação da 
covardia, fraqueza e o medo. 

 

Pelo poder de Deus eu recebo a minha LIBERTAÇÃO em 
o nome de Jesus Cristo. Amem. 

Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Príncipe da Paz, 
neste momento coloco-me a teus pés, peço que me ajude a 
libertar do medo e da falta de coragem que sempre conviveu 
comigo durante esses anos. 

Senhor quantas oportunidade de crescimento em 
todos os sentidos foram perdidas, justamente pela falta de 
coragem, de dar mais um passo, de lutar pela realização dos 
meus projetos e meus sonhos. 

Senhor sempre fui escravo do medo e da falta de 
coragem, de avançar em direção aos objetivos. 

Perdoe-me Senhor Jesus Cristo pela covardia de não 
lutar e enfrentar os problemas de vez e de frente. 

Por isto neste exato momento te afirmo Senhor, não 
aceito mais esta situação de derrota e fraqueza da minha 
parte. Ajude-me Senhor meu Deus a apoderar do Espírito 
de coragem. Faça de mim um verdadeiro vencedor em todos 
os sentidos. 

Não aceito mais ser escravo desta situação meu Deus. 
Eu clamo em o nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue 
de Cristo, que me lave, me liberte e me purifique de toda 
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carga negativa que herdei da linha da minha família e dos 
meus antepassados.  

Meu Senhor, eu me refugio no teu amor, pois a tua 
palavra declara que o perfeito amor lança fora o medo, 
Senhor eu tenho deixado a insegurança, o medo e a 
ansiedade dominarem a minha vida, a minha falta de 
confiança em ti é muito grande, por isto eu te peço: Ajuda-
me, cura-me e liberta-me, toque em minha mente e em 
minhas emoções. Fortaleça-me e faça tudo novo em minha 
vida. Eu te suplico meu Deus! 

Ó Senhor creio que não deste a mim o Espírito de 
temor, mas de fortaleza e de amor, e de moderação, por isso 
eu ordeno que todos os Espíritos de medo, pânico, angustia 
e opressão que estejam controlando minhas emoções, me 
afligindo, que saia agora em o nome de Jesus Cristo. 

Eu declaro que a partir de hoje a minha mente e 
emoções serão controladas pelo Espírito Santo de Deus, eu 
te agradeço pai pela minha cura e libertação.  Amem e 
Glorias a Deus. 

Agora estou livre. Liberto, coloco-me em posição de 
ataque e de luta para vencer e conquistar. Sou vencedor em 
o nome de Jesus Cristo.  

Meu amado Deus, a minha vida e o meus pedidos 
estão em tuas mãos, e desde já eu agradeço de todo o meu 
coração pelos milagres recebidos de ti Senhor Jesus Cristo. 
Amem.  
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O amado do SENHOR habitará seguro com ele; todo o dia o 
SENHOR o protegerá, e ele morará entre os seus ombros. Deuterenómio 
33:12 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para glorificar a Deus 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua GLÓRIA em o nome de 

Jesus Cristo. Amem. 

Deus de Jacó. Deus de José. 

Deus de Jó. Deus de Moisés. Deus de Josué. Deus de 
Neemias. Deus de Davi. Deus de Salomão. Deus de Daniel. 
E de tantos outros abençoados. 

Meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu Senhor; 

Deus do universo, Criador do céu e da terra; 

Senhor dos exércitos, Herói valoroso; Rei dos Reis, 
Rei da glória; 

Deus do impossível, Pai de Jesus Cristo, meu Pai. 

Meu Pai!  Inclina Teu ouvido para mim, ouve a voz 
do teu servo que clama por Ti. Meu Pai!  No silêncio deste 
momento em que busco o teu encontro, venho pedir-te a 
paz, a sabedoria, a justiça e a força. 

Meu Pai quero olhar o mundo com os olhos cheios 
de amor, quero ser paciente, compreensivo, manso e 
prudente. 

Meu Pai quero ver teus filhos além das aparências, 
como Tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em 
cada um. 
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Meu Pai fecha meus ouvidos a toda calúnia e guarda 
minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha 
meu espírito, e que todos que se achegarem a mim sintam a 
Tua presença. 

Reveste-me Senhor da Tua beleza e que no decorrer 
dos dias, eu Te revele a todos por meio dos meus 
pensamentos, palavras e atitudes.  

Agradeço Senhor Deus pelas vitórias e pelo 
fortalecimento do meu animo e esperança de vencer todos 
os obstáculos e conquistar tudo o que sempre desejei 
juntamente contigo meu Senhor Jesus Cristo. Amem.  

Louvarei ao SENHOR em todo o tempo; o seu louvor estará 
continuamente na minha boca. - Salmos 34:1 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para libertação de 
maldições 

 

Pelo poder de Deus eu recebo a minha LIBERTAÇÃO em 
o nome de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Senhor Jesus Cristo, creio que Tu és o Filho de 
Deus e o único caminho para Deus, que morreste na cruz 
por meus pecados e por mim foste ressuscitado dos mortos 
ao terceiro dia.  

Meu Deus com fundamento no que fizeste por mim, 
eu creio que as reivindicações do inimigo contra mim estão 
canceladas em Tua cruz. 

E assim, Senhor Jesus Cristo, eu me submeto a Ti e 
me comprometo a servir-Te e a obedecer-Te e, nesta base, eu 
tomo posição contra qualquer força maligna das trevas que, 
de alguma forma, tenha vindo à minha vida - quer por meus 
próprios atos, quer por atos da minha família ou de meus 
antepassados ou de alguma coisa mais que eu não tenha 
conhecimento. 

Meu Deus onde quer que haja sombra na minha vida, 
quaisquer forças malignas, eu renuncio a elas agora em 
nome de Jesus Cristo. Recuso-me a submeter-me a elas por 
mais tempo, e, no nome poderoso de Jesus Cristo, o Filho 
de Deus, tomo autoridade sobre todas as forças do mal que 
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me atormentam, desligo-me delas e liberto-me totalmente do 
seu poder.  

Meu Deus eu invoco o Espírito Santo de Deus a 
invadir o meu ser e a fazer minha libertação e desligamento 
do mal, inteira e realmente, como somente o Espírito Santo 
de Deus pode fazer. 

Meu Deus, neste dia peço a tua benção para a minha 
vida e para todas as pessoas que me são caras, abençoa o teu 
povo papai dos céus me conceda o milagre de libertar do 
poder das forças do mal. Desde já agradeço em nome de 
Jesus Cristo. Amem. 

O anjo do SENHOR acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. 
Salmos 34:7 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para conquista de 
credibilidade e reconhecimento 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha VITÓRIA em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 

Senhor meu Deus neste instante reconheço que a 
minha vida anda tão desgastada, não tenho credibilidade 
junto à autoridade, família, amigos e a população em geral; 
sou esquecido, desmoralizado até mesmo junto a meus entes 
queridos. 

Senhor Deus, sou desprezado até dentro da minha 
própria casa, esquecido como jornal velho, na rua todos 
viram o rosto, sou ignorado, humilhado e motivo de 
zombaria de muitos. Ajude-me meu Deus, eu te suplico 
mude a minha sorte. 

Meu Deus isto me entristece e magoa profundamente,  
me deixa em situação depressiva e em profunda tristeza. 
Ajuda-me Senhor, resgata a minha alma das garras dos leões, 
dos lobos voraz, faça com que eu tenha felicidade e orgulho 
de viver. 

Meu Deus estende o seu olhar e conceda o seu brilho 
para que a minha vida seja iluminada, notada e reconhecida 
por todas as pessoas. 
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Meu Deus não quero credibilidade para maltratar e 
humilhar ninguém, mas sim me tornar uma pessoa feliz e 
útil ao meu semelhante. 

Em nome de Jesus Cristo, eu tomo posse de tuas 
promessas e declaro ser a partir de hoje uma pessoa de 
confiança, de credibilidade e reconhecida por todas as 
pessoas. 

Meu Deus a partir de hoje todas as pessoas que me 
verem ou ouvir meu nome (citar nome) saberá que sou filho 
de Deus e sou uma nova criatura. 

Eu creio em ti meu Deus e oro confiante de que já 
sou uma pessoa de credibilidade e de reconhecimento total. 

Meu Deus tomo posse e assumo em teu nome a 
minha posição de destaque. 

Meu Deus em nome de Jesus Cristo afirmo que estou 
vivendo dias de glorias e de felicidades. Assumir o Senhor 
como o Senhor da minha vida. Obrigado meu Deus por me 
resgatar e escrever uma nova historia para minha vida. 
Obrigado Jesus Cristo. Amem. 

E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso 
coração. Jeremias 29:13 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para acalmar tempestades 

 
Pelo poder de Deus eu recebo o teu SOCORRO em o nome 

de Jesus Cristo. Amem. 

Salva nos ó Deus.  

Senhor Rei de todo o Universo, Príncipe da Paz, em 
teu nome meu Deus eu clamo em regime de urgência por 
teu socorro, afaste esta tempestade da nossa presença. 

Meu Deus, assim como o Senhor determinou que a 
tempestade do mar se acalmasse, faça com que esta 
tempestade acalme em reconhecimento da tua autoridade e 
poder divino. 

Meu Deus sou grato por preservar a minha vida, da 
minha família e de teus filhos na terra.  

Santo Espirito de Deus, guarda nos e proteja-nos das 
tormentas, dos raios, dos trovoes e dos ventos. Pai clamo 
pelo teu socorro, ajude pelo amor de Deus estamos em 
agonia.  

Senhor entregamos nossas vidas em tuas mãos e 
agradecemos confiante em teu socorro. Amem pai dos céus.  

Pelo Poder do nome de Jesus Cristo acalme agora 
raios. Amem. 

Pelo Poder do nome de Jesus Cristo acalme agora 
trovões. Amem. 
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Pelo Poder do nome de Jesus Cristo acalme agora 
ventos. Amem. 

O meu refugio e fortaleza vem somente do Senhor e 
isto me alegra saber que em suas mãos sou cuidado e amado 
com todo amor. Obrigado papai eu te amo muito e a cada 
dia me apaixono mais por sua obra e por seus ensinamentos. 
Agradeço-te meu Deus em o nome de Jesus Cristo. Amem. 

Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 
Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se 
transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, 
ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Salmos 46:1-3 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Senhor eu aceito os caminhos dos céus para minha vida 

César Lustosa Spiritual Self Help – www.cesarlustosa.com 

48 

 
Oração de purificação espiritual 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha PURIFICAÇÃO em 

o nome de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Senhor pelo poder do nome de Jesus Cristo eu 
determino que saiam de mim, de minha casa, de minha 
família e dos meus amigos, todas as forças espirituais do mal 
que possam ter nos contaminado e ordeno que vá se 
prostrar aos pés da Cruz do Senhor Jesus e os proíbo de 
voltar. Amem. 

Que saiam agora, toda a fúria do inimigo e todo 
dardo inflamado lançado contra nossos bens materiais, 
contra nosso organismo físico, contra nossa mente ou nosso 
espírito. 

Neste momento, Senhor Jesus, eu me lavo com Teu 
sangue preciosismo e também lavo n’Ele todas as pessoas 
que comigo convivem. Teu sangue seja para nós cobertura, 
proteção e purificação espiritual; e que o Divino Espírito 
Santo renove em cada um de nós sua unção, sua força e seu 
poder. Pela poderosa intercessão de teu filho Jesus Cristo.  

Senhor dos Exércitos te apresento meus pedidos e 
confesso que já sinto vitorioso, pois meu coração já diz que 
o Senhor já concedeu milagres sem medida para a minha 
vida. Obrigado meu Deus em nome de Jesus Cristo. Amem. 

Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração; 
espera, pois, pelo Senhor. Salmos, 27:14 
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Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para pedir perdão a Deus 

 

Pelo poder de Deus eu recebo o teu PERDÃO em o nome de 
Jesus Cristo. Amem. 

Meu Deus, eu sei que tenho transgredido suas leis e 
meus pecados têm me separado de Ti. Eu realmente sinto 
muito; agora quero me afastar da vida de pecado e me 
aproximar de Ti Senhor. Por favor, me perdoe e me ajude a 
evitar a pecar de novo. Eu creio que Jesus Cristo morreu 
pelos meus pecados, ressuscitou dos mortos, hoje vive e 
escuta minha oração. Eu convido Jesus Cristo a ser o Senhor 
da minha vida para reinar em meu coração de hoje em 
diante. Por favor, envie o Espírito Santo para me ajudar a 
obedecer a Ti e fazer a Sua vontade pelo resto da minha 
vida.  

Senhor a partir de hoje dentro do meu ser existe a paz 
de Deus. Nada pode perturbar minha tranquilidade. O 
límpido lago do interior de minha alma é sereno porque 
está protegido por Deus e ele reflete a glória de Deus. 
Amem. 

Estou em paz. A paz de Deus está dentro da minha 
alma. O que perturbou minha alma desapareceu para 
sempre. Sou abençoado de Deus. O Senhor é o Rei da 
minha vida. Aqui, neste momento, recupero a força e a 
coragem de viver. E enfrento a vida e o trabalho, com 
absoluta e solene paz em meu interior. Sendo uno com 
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Deus, nada pode perturbar a paz da minha alma. Nenhum 
mal pode aproximar-se de mim. Estou com Deus. Estou 
protegido por Deus.  

Eu peço perdão a todas as pessoas e a Deus por todos 
que magoei ou feri consciente ou inconsciente. 

Ao mesmo tempo peço ao Senhor dos Senhores que 
me lave e me liberte deste sentimento de culpa, me liberte e 
me nutre com o verdadeiro amor de Deus. 

Sinto a partir de agora o amor divino fluir dentro do 
meu coração.  

Santo Deus como é maravilhoso saber que dia a dia o 
Senhor nos concede seus milagres e a felicidade para 
vivermos em comunhão com nossos familiares e com nossos 
irmãos. Obrigado por me perdoar e por fazer com que as 
pessoas que magoei um dia me perdoassem também. Senhor 
obrigado pela vitória concedida em minha vida. Amem. 

Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de 
mim, e dos teus pecados não me lembro. - Isaías 43:25 

 Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai 
celeste vos perdoará; se, porém, não perdoardes aos homens {as suas ofensas}, 
tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6:14-15-32  

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para receber sabedoria  
de Deus 

 

Pelo poder de Deus eu recebo a tua SABEDORIA em o 
nome de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Deus, nos momentos de decepção e de tristezas, 
fique comigo. Não deixe que minha alma se encha de 
amargura e tristeza e que minha fé venha ficar em duvidas. 
Faça com que eu creia sempre em ti meu Deus; que por seu 
infinito amor, aquilo que passei ou venha passar, não seja 
nunca maior que minha resistência.  
Meu Deus que eu saiba sempre que quando as coisas não 
correrem conforme o meu desejo é porque o Senhor sabe o 
que é melhor para mim.  

Peço ao Senhor que acima de tudo, meu coração não 
abrigue ódio, nem mágoa de quem quer que seja.  
Meu Deus que eu acredite sempre na vitória final do bem, 
do amor e da verdade em nome de Jesus Cristo. Que a 
vitória da injustiça sempre me afigure temporária. Que eu 
me desligue das verdades passageiras e que encontre a única 
verdade duradoura: a fé inabalável no seu amor e na sua 
infinita compaixão. Ajuda-me Senhor, fique sempre comigo 
e conceda a tua sabedoria infinita como meu presente diário 
Senhor.  

Meu pai e meu Deus quero te agradecer pelo milagre 
de mais um dia de vida. Como é maravilhoso meu Senhor 
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poder dizer como eu te amo. Obrigado por me conceder o 
milagre da Sabedoria divina, a minha alma enche de gozo. 
Agradeço-te meu Deus em o nome de Jesus Cristo. Amem. 

Faze-me saber os teus caminhos, SENHOR; ensina-me as tuas 
veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha 
salvação; por ti estou esperando todo o dia. Salmos 25:4,5 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Senhor eu aceito os caminhos dos céus para minha vida 

César Lustosa Spiritual Self Help – www.cesarlustosa.com 

54 

 

Oração de confiança em Deus 
 

Pelo poder de Deus eu recebo a tua CONFIANÇA em o 
nome de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Deus e meu Pai venho a Ti em oração para 
entregar-te toda a minha vida, pois está escrito que o Senhor 
amou o mundo de tal maneira, que enviou teu único Filho 
para nos salvar. Quero abrir as portas do meu coração neste 
momento, para reconhecer e receber a Jesus Cristo como 
meu único Senhor e Salvador da minha vida. Jesus Cristo 
entrego-me a Ti de todo o meu coração. 

Meu Deus perdoa-me de todos os pecados e fraquezas 
e, como barro nas mãos do oleiro, molda-me como um vaso 
consagrado, cheio do Teu Santo Espírito. Eu me coloco 
totalmente nas tuas mãos para fazer a tua vontade, e não 
mais a minha Senhor. 

Meu Deus entrego a ti todos os meus sonhos e 
desejos, peço que o Senhor revele a tua vontade. Instrua-me 
no caminho que devo seguir, pois está tudo em tuas mãos 
Senhor. Eu aceito os teus planos para a minha vida.  

Diante da tua presença está o meu coração confiante 
nas tuas misericórdias. Obrigado meu Deus por me amparar 
e por guiar neste novo caminho que escolhi seguir. 
Obrigado desde já em o nome de Jesus Cristo. Amem. 
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Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas. - Mateus 6:33  

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para obter coragem e 

libertação 
 

Pelo poder de Deus eu recebo a minha LIBERTAÇÃO em 
o nome de Jesus Cristo. Amem. 

O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará. 

Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente 
a águas tranquilas. 

Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da 
justiça, por amor do seu nome. 

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, 
não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e 
o teu cajado me consolam. 

Preparas uma mesa perante mim na presença dos 
meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu 
cálice transborda. 

Certamente que a bondade e a misericórdia me 
seguirão todos os dias da minha vida; e habitarei na casa do 
SENHOR por longos dias. 

Pelo Poder de Deus, estou sendo ungido para 
alcançar a minha constituição plena, e profetizo que em o 
nome de nosso Senhor Jesus Cristo estou livre do medo, da 
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falta de coragem de tomar uma atitude em favor da minha 
vida e de todos os meus entes queridos.  

Meu Deus a partir deste momento terei o 
reconhecimento do mundo espiritual a meu favor, para que 
neste Ano de nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa viver a 
plenitude da Palavra Profética e Apostólica. Esta unção 
quebrará todos os impedimentos, e me ensinará tudo o que 
for necessário, fazendo com que ela permaneça com poder 
sobre mim, em nome de Jesus Cristo. 

Meu Deus como é maravilhoso ver as tuas promessas 
acontecendo em nossas vidas. Vitorias e Milagres dia a dia 
em minha vida. Obrigado meu Deus estou livre e liberto de 
toda influencia e força do mal. Obrigado papai em nome de 
Jesus Cristo. Amem. 

Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita, e te 
digo: Não temas; eu te ajudarei. (Isaías 41:13)  

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para pedir milagres 
 

Pelo poder de Deus eu recebo o meu MILAGRE em o nome 
de Jesus Cristo. Amem. 

Senhor Deus Pai Todo poderoso, no nome do Senhor 
Jesus Cristo, de todo o meu coração eu te amo. Eu te adoro. 
Eu sei que só tu és o Único, Poderoso e Bondoso Deus de 
todo o universo. 

Pai no nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio no seu 
infinito poder, e no seu imenso amor, pois só tu és o Alfa e 
o Ômega. Só o Senhor tem a Força o Poder para fazer um 
milagre na minha vida.  

Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tende 
piedade de mim e perdoe os meus pecados! 

Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo, liberta-me 
de toda influência maligna na minha mente, no meu 
pensamento, no meu coração e nas minhas atitudes!  

Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo, venho te 
agradecer por me conceder o milagre de conquistar (citar o 
que busca) objeto deste momento de oração. Obrigado meu 
Deus. 

Pai no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço por 
este milagre na minha vida, eu sempre hei de dar Glórias ao 
vosso Santíssimo nome e declararei a todas as pessoas que só 
o Senhor é Deus. 
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Pai no nome do Senhor Jesus Cristo, continuarei a 
louvá-lo e a glorificar o seu Santíssimo nome. Não 
desanimarei jamais e continuarei a declarar a todas as 
pessoas que só o Senhor é Forte, Bom e Poderoso. Porque o 
Senhor sempre tem o melhor para a minha vida. 

Pai no nome do Senhor Jesus Cristo, desde já eu te 
agradeço. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de 
Deus. 

A minha vida e os meus projetos são teus projetos 
meu Deus. Por isto diante da tua santidade derramo o meu 
coração e já sei que sou um vitorioso em todos os sentidos, 
pois coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida. 
Obrigado Senhor Jesus Cristo. Amem. 

Alegrai-vos no SENHOR e regozijai-vos, vós, os justos; e cantai 
alegremente todos vós que sois retos de coração. Salmos 32:11 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para proteger de inimigos 
e pessoas negativas 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua PROTEÇÃO em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Deus Protege-me contra os meus inimigos, pois 
eles querem sucesso na vida contra a minha vitória. Vitória 
meu Deus que Tu me destes desde os tempos que derramou 
seu sangue na cruz por mim, como prova do teu amor e a 
tua proteção por mim. Tu és a luz do meu caminho, a 
minha verdade e a minha vida na eternidade Senhor. 

Meu Deus coloco-me aos teus santos pés e imploro 
que faças com que o Teu poder coloque por terra os planos 
urdidos pelo inimigo. Contra os caminhos traçados por ti 
para a minha vida, pois eu sou um instrumento de tua 
vontade, do teu amor e da tua paz eternamente. Aleluia meu 
Deus. 

Eu tenho vivido a minha vida sempre em nome do 
amor, do serviço e da boa vontade, meu Deus, o mau jamais 
prevalecerá entre os teus filhos, por isso eu me coloco 
totalmente aos teus pés, na certeza de que o teu imenso 
amor vai me proteger e que a minha vida florescerá 
eternamente diante da tua presença. 
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Agradeço meu Deus por tudo o que recebi de ti aqui 
na terra, tanto no momento atual como em todos os outros, 
pois eu sei que na tua bondade, nos mandastes o teu Filho 
Jesus Cristo para nos libertar do jugo dos nossos próprios 
pecados, em nome do amor que tens por nós, eternamente.  

Neste exato momento meu Deus eu tomo posse da 
tua promessa para a minha vida. Como herdeiro das tuas 
promessas meu Senhor, aceito caminhar de acordo a tua 
vontade. Já agradeço em o nome de Jesus Cristo por teus 
livramentos. Amem. 

Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 
Salmos 46:1 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração de gratidão a Deus pela 
criação divina 

 

Eu recebo a tua GRATIDÃO meu Deus em o nome de 
Jesus Cristo. Amem. 

Oh! Senhor como no principio criaste a terra e era ela 
sem forma e vazia; eu teu filho crio hoje um sonho que 
também não tem forma. 

 Senhor te peço que me ajude a dar também forma ao 
meu sonho. Porque vendo o Senhor que tudo era bom, eu 
também quero ver que tudo é bom e quero me tornar 
realizado. 

Meu Senhor na criação da expansão foi separado 
águas e águas e criado os céus e começou uma bela 
harmonia. 

Eu te peço que me dê sabedoria, conhecimento para 
administrar com habilidade as riquezas que a mim, for 
confiada. Esteja sempre comigo meu Deus. 

Senhor Deus no terceiro dia da criação o Senhor 
ordenou que a terra produzisse erva verde e árvore segundo 
a sua espécie e desse fruto. 

Peço-te Senhor que ordene uma benção produtiva na 
minha vida e que seja Senhor a força da minha vida. 
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Senhor e grande Deus! Vejo agora no quinto dia um 
projeto lindo, sendo concluído. Pois agora o Senhor cria os 
animais as grandes baleias os répteis as aves e toda criação 
conforme sua espécie e os abençoa, dizendo: Frutifica-vos 
todos e multiplicai-vos todos e enchei o meio ambiente em 
que vivem. 

Por isso meu Pai te peço enchei o meu sonho e o teu 
sonho, meu projeto e o teu projeto em nome de Jesus 
Cristo. 

Senhor Deus que grande e bela criação meu Pai! 
Parece tudo concluído! (Não)! Agora vem a mais bela e 
perfeita criação das criações, o homem! A sua imagem e 
semelhança os criou, macho e fêmea; e os abençoou 
dizendo: Frutificai e multiplicai e enchei a terra, sujeitai-a e 
dominai todos os peixes, do mar sobre animais da terra e 
tudo foi muito bom. Sendo o homem a mais bela criatura 
de Deus. 

Senhor muito obrigado por tudo porque eu também 
sou parte do seu projeto só te peço que frutifique e 
multiplique em mim o que vem apenas do Senhor, um fruto 
chamado amor. 

Deus, meu pai toda obra está concluída é apenas seu 
descanso, quero apenas dizer: Obrigado, obrigado, obrigado.  

A minha vida meu Deus e tudo que me pertence 
estão agora debaixo da tua proteção e unção. Quero te 
agradecer neste dia de oração pelas vitórias e livramentos 
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concedidos a mim e a meus entes queridos. Obrigado meu 
Deus em o nome de Jesus Cristo. Amem. 

Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus 
caminhos! Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. 
Salmos 128:1, 2 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para agradecer milagres 
recebidos  

 
Pelo poder de Deus eu recebo o meu MILAGRE em o nome 

de Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus e meu pai. Obrigado por este dia que 

amanhece e com ele renova todas as minhas esperanças e 
confiança no teu poder e na tua misericórdia para minha 
vida. 

Obrigado meu Deus pelo milagre da vida, por acordar 
vivo, sadio, respirando com vida, e vida em abundancia.  

Que felicidade meu Deus poder celebrar mais um dia 
de vida junto com teus filhos, herdeiros valorosos das tuas 
promessas divinas. 

Meu Deus quero agradecer ao Senhor por me 
conceder a graça de conquistar este valoroso milagre. Pai tu 
sabes como tenho buscado este momento; hoje tenho a 
plena certeza que o Senhor abriu as portas dos céus me 
concedendo meu milagre. 

Obrigado e obrigado papai dos céus. Toda honra e 
glória seja dada a ti somente. Serei grato eternamente a ti 
senhor. 

Meu Deus que alegria saber que o Senhor não 
desampara seus filhos e nem recusa nossos pedidos 
apresentados ao Senhor. Muito obrigado meu Senhor Jesus 
Cristo. Amem. 
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Os que semeiam em lágrimas segarão com alegria. Salmos 126:5 
Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 

Amem. 
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Oração para cura de hipertensão 
arterial 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha CURA e 

LIBERTAÇÃO em o nome de Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus e meu Pai venho agora em o nome de Jesus 

Cristo para pedir que regule a minha pressão arterial, meus 
nervos, não estou mais aguentando esta angustia e esse 
sofrimento. Meu Deus me socorre pelo amor de seu filho 
Jesus Cristo, minha vida está por um fio, preste a 
desaparecer. Faça que pelo teu Poder eu fique curado e 
liberto desta doença maldita. 

Se o Senhor disser cessa ou passa, tudo não passará de 
lembrança em minha mente. Eu preciso deste milagre agora 
em minha vida. Cure-me, me liberte dos remédios 
controlados e purifique meu corpo físico em o nome de 
Jesus Cristo. 

Pai eu (citar nome) faço com o Senhor uma Aliança 
de Fidelidade, de dedicar meu tempo às coisas dos céus e 
ajudar mais meus semelhantes e ser mais útil ao Senhor 
enquanto vida tiver na terra. 

Meu Deus obrigado por me socorrer, por conceder 
um corpo sadio e curado. Estou curado e lavado no Sangue 
Santo de Jesus Cristo. Meus nervos estão controlados e a 
minha pressão está em perfeito estado. Estou curado. 
Aleluia, aleluia, aleluia e Amem. 
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Meu Deus em o nome de Jesus Cristo venho 
humildemente te agradecer por me conceder a cura e 
libertação desta enfermidade e dizer o quanto sou grato ao 
Senhor por me conceder este milagre. Obrigado, obrigado e 
obrigado meu Senhor e Meu Deus. Amem.  

Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra 
me vivificou.  Salmos 119:50 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para receber as chaves  
de Deus 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha VITÓRIA em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 

Eu ouvi a voz de Jesus Cristo, abri a porta do meu 
coração e pedi para Jesus entrar e agir na minha vida. Jesus 
Cristo está comigo, está dentro do meu coração, está agindo 
em minha vida, por isso eu profetizo e declaro em nome de 
Jesus Cristo, que minhas palavras têm poder, que aquilo que 
digo se torna realidade, que onde piso é Terra Santa e me 
será dado como propriedade. 

Eu profetizo e declaro em nome de Jesus Cristo que 
sou um instrumento de Deus, que minhas mãos são 
benditas, que onde eu toco vira ouro e levo a cura, que sou 
ungido de Deus, que tenho uma missão Divina e Aliança 
com Deus. 

Eu profetizo e declaro em nome de Jesus Cristo que o 
Espírito Santo de Deus quebrou todas as correntes que me 
prendiam a doenças, fracassos, tristezas, desilusões e a 
situações mal resolvidas. 

Eu profetizo e declaro em nome de Jesus Cristo que o 
Espírito Santo de Deus está me habilitando para conquistar 
vitórias e bênçãos em todas as áreas da minha vida. 
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Meu coração está limpo, minha mente está tranquila, 
meus pés estão firmes e minhas mãos estão abertas e vazias 
de todo mal; prontas para receber. 

Eu profetizo e declaro em nome de Jesus Cristo que o 
Espírito Santo de Deus derrubou todas as muralhas que me 
separavam das minhas bênçãos e do desejo do meu coração. 

Eu recebo as chaves da Fé, da Ação e da Justiça que 
me levam a viver milagres poderosos em minha vida. Porque 
tudo o que eu peço com Fé e ajo para isso; a Justiça Divina 
me dá. 

Eu recebo as chaves da Autoridade Apostólica que em 
nome de Jesus, me dão Autoridade sobre demônios e sobre 
nações, pois Deus é por mim. Meus pés são apostólicos, 
Jesus Cristo anda comigo e vivo diariamente, sinais, 
prodígios e poderes miraculosos em minha vida. 

Eu recebo as chaves do Livramento e declaro em 
nome de Jesus, que mil cairão ao meu lado e dez mil a 
minha direita, mas eu e minha família estaremos sempre 
protegidos, seguros e libertos. 

Eu recebo as chaves da Fidelidade que me fazem ser 
fiel assim como Jó. Sou fiel a Santíssima Trindade, ao meu 
chamado, ao meu ministério. A Deus, a minha família e ao 
desejo do meu coração. 

Eu recebo as chaves do Resgate e profetizo que sou 
um instrumento de Cristo, por isso vou resgatar, curar e 
quebrar os opróbrios de muitos em nome do Senhor Jesus 
Cristo. 
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Eu recebo as chaves da Conquista e profetizo que já 
estou vivendo, pela Fé, grandes conquistas em todas as áreas 
da minha vida. 

Eu recebo as chaves da Vitória e assim como Davi, eu 
recebo as estratégias de Deus para conquistar e vencer. 
Aonde eu for o Senhor meu Deus me dará as vitórias. Meu 
DNA é espiritual. Tenho postura e atitudes de vencedor. Eu 
nasci para vencer. Eu sou Vencedor em nome de Jesus 
Cristo. 

Eu recebo as chaves da Inteligência, da Intuição e da 
Sabedoria que me fazem brilhante e capacitado assim como 
Salomão e Daniel. 

Eu recebo as chaves da Coragem, da Ousadia e da 
Capacitação que me levam a ter condições sobrenaturais 
para realizar qualquer coisa. 

Eu recebo as chaves da Realização que me fazem 
realizar coisas maravilhosas, assim como Jesus Cristo 
realizou. 

Eu recebo as chaves da Prosperidade e assim como 
Isaac, tudo que eu plantar em pensamentos, palavras e 
atitudes, vou colher cem vezes mais, mesmo que o “terreno” 
pareça infértil. Por isso que eu penso, profiro e ajo de forma 
positiva. 

Eu recebo as chaves do Amor, da União e da 
Felicidade. 
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Eu profetizo e declaro em nome de Jesus que o 
Espírito Santo de Deus eliminou tudo e todos que 
impediam a realização da união amorosa que desejo. Eu 
Profetizo e declaro em nome de Jesus Cristo, a realização 
imediata da reconstrução afetiva de minha vida, pois a união 
que tanto desejo (é justa e abençoada por Deus). 

Quem nos une é o amor verdadeiro é Obra Divina. O 
tempo da oposição acabou. Agora é hora da nossa União. 
Agora é hora de nos amarmos e de sermos felizes juntos. O 
Espírito Santo nos abençoou, e o amor de Cristo nos uniu. 
Somos merecedores dessa graça. Glórias a vós Senhor Jesus 
Cristo!  

Meu Deus agora sei que todo aquele que coloca o 
Senhor em primeiro lugar em sua vida jamais será 
abandonado ou esquecido por ti. A minha vitória já foi 
selada em o nome de Jesus Cristo. Amem. 

O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se 
compraz; se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. 
(Salmos 37:23-24)  

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para engravidar e obter 
vitória de Deus 

 
Pelo poder de Deus eu recebo o meu MILAGRE em o nome 

de Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus e eterno pai, Deus de justiça, Deus 

grandioso, Pai valoroso, Príncipe da Paz. Meu Deus venho 
aqui para exaltar o seu santíssimo nome e para te implorar 
que o Senhor tenha misericórdia de mim, me abençoe 
concebendo a benção de ser mãe, pois esse é o meu maior 
sonho meu Deus. 

Peço-te em nome de Jesus Cristo que o Senhor regule 
nossas ovulações, pois tudo que o Senhor fez é perfeito e se 
tiver alguma enfermidade ou imperfeição que atrapalhe de 
ser mãe, que caia por terra e tudo se faça novo agora no 
poder do nome de Jesus Cristo.  

Meu Deus eu confio nas suas promessas que diz: "Não 
haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra..." Ex 23:26 
que essa promessa se estenda sobre a minha vida para honra 
e glória do teu Santo e Bendito nome Senhor. 

Senhor Jesus Cristo ainda te peço que nos ensine a 
esperar no tempo do Senhor, nos livre das aflições, das 
duvidas, das tribulações, dos medos, do desanimo, das 
frustrações, e conceda a paz e a quietude do meu coração 
como também do meu companheiro.  
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Eu creio que o Senhor vai me conceder este milagre 
no seu devido tempo, vai nos ensinar a ter fé, esperança e 
confiança nas suas promessas divinas, pois o Senhor é fiel e 
nunca falhou e esse é o Deus que nós servimos.  

Nós assumimos o compromisso com o Senhor de 
exaltar e de servi-lo e glorificar para todo o sempre. 
Louvamos ao Senhor em o nome de Jesus Cristo.   

A melhor verdade de uma pessoa é viver Jesus Cristo 
no coração. Deus é a minha alegria e a minha força de 
Viver. Deus seja louvado por me amar incondicionalmente 
sempre e sempre. Obrigado meu Deus em o nome de Jesus 
Cristo por grande milagre em nossas vidas. Amem. 

E todos os teus filhos serão ensinados do SENHOR; e a paz de teus 
filhos será abundante. Isaías 54:13 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração de gratidão para iniciar 
um bom dia 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua GRATIDÃO em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Senhor Deus, eu agradeço por este dia. Eu 
agradeço por ser capaz de ver e ouvir esta manhã. Eu sou 
abençoado porque o Senhor é o Deus do perdão e da 
compaixão. O Senhor tem feito muito por mim e continua 
me abençoando. 

Perdoe-me neste dia por tudo que eu tenha feito, dito 
ou pensado que não era agradecimento a ti Senhor. 

Eu peço agora por seu perdão Pai. Por favor, 
mantenha-me a salvo dos perigos e tormentas.  Ajude-me há 
começar este dia com uma nova atitude de gratidão plena. 
Deixe-me fazer o melhor a cada dia para limpar a minha 
mente para poder ouvi-lo.  

Por favor, que minha mente possa aceitar todas as 
coisas. Não me deixe lamentar e queixar sobre as coisas as 
quais não tenho controle. E esta é a melhor resposta quando 
eu estiver além do meu limite. 

Eu sei que eu posso orar. O Senhor escuta o meu 
coração. Continue a me usar para fazer a Sua obra. 
Continue a me abençoar para que eu possa ser uma benção 
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para os outros. Mantenha-me forte para que eu possa ajudar 
os que necessitam de tua palavra. 

Mantenha-me de pé para que eu possa ter palavras de 
encorajamento para os outros. Eu oro para todos aqueles 
que perderam e não conseguem encontrar o seu caminho. 
Eu oro para todos aqueles que são oprimidos e mal 
compreendidos. 

Eu te agradeço meu papai porque eu acredito que 
Deus muda as pessoas e as coisas. Eu oro por toda a minha 
família, amigos, colegas e pelas famílias e seus lares. 

Eu oro pela paz, amor e alegria em suas casas. Que 
eles quitem seus débitos e tenham todo alimento que 
necessitam. Eu oro para que a prosperidade seja derramada 
em minha casa e na casa de todos os meus familiares, amigos 
e sobre meus adversários. Eu oro para que estas palavras 
possam ser recebidas na presença de teu trono sagrado meu 
Deus.  

Peço-te a sua compreensão para os meus pedidos, pois 
ainda não sei oferecer mais de mim.  

Ainda não sei agradecer como deveria. Então, ensina-
me a te adorar, a devolver amor em toda e qualquer 
circunstância, e ainda que eu ande em meio à escuridão do 
desamor, ainda que me perca na raiva ou no ódio da 
incompreensão, eu lhe peço, tem compaixão das minhas 
fraquezas, e quando todos me acusarem, que eu possa 
encontrar os teus olhos, eles serão meus faróis. 
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E se ainda assim, eu não tiver forças para seguir, que 
eu possa estender as mãos, pois sei que as tuas estarão 
esperando as minhas, pois de tudo que há em Ti, nada 
supera o Teu Amor. Muito obrigado meu Senhor, meu 
Deus.  

O meu coração já foi entregue a ti meu Deus e agora 
vejo diante dos meus olhos avalanches de vitorias e milagres 
acontecerem em minha vida. Obrigado meu Deus em o 
nome de Jesus Cristo. Amem.  

Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos; serão 
preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. 
Salmos, 37:28 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para encontrar pessoas 
desaparecidas 

 
Pelo poder de Deus eu recebo o meu SOCORRO em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus tenho toda certeza e confiança de que 

existe uma razão absoluta para que (citar nome) voltará para o 
nosso convívio e a felicidade de toda a minha família. Eu 
creio meu Deus. Eu peço a tua intercessão eterno pai em o 
nome de Jesus Cristo. 
Senhor eu sinto bem no íntimo do meu coração, que o meu 
milagre acontecerá o mais breve possível. 
Eu já te agradeço meu Deus, por haverdes criado esta 
oportunidade para que possamos reencontrar (citar nome)  e 
por estares providenciando nos planos espirituais a sua volta 
para o nosso convívio, da família, dos amigos que o ama 
muito. 

Meu Deus desde o dia em que (citar nome) foi tirado 
da nossa presença nunca mais tivemos alegria e paz em 
nossos rostos. Todos os dias a tristeza enche nossos corações 
de lagrimas, a tristeza agora habita em nossa casa. 

Mas mesmo com esta dor tão profunda e que somente 
nós e o Senhor sabe como é dolorido ter alguém que 
amamos desaparecido e sem nenhuma informação; mesmo 
assim não deixamos de acreditar um só dia na tua 
intercessão e no teu socorro divino. Eu creio em ti Senhor! 
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Eu sinto meu Senhor, que por mais que a tristeza nos 
castigue, bem no intimo da minha alma eu sinto a tua mão 
me segurando e guiando para o reencontro com (citar nome), 
porque te busco em tempo aceitável e tenho colocado o 
Senhor no comando da minha vida e da vida de toda a 
minha família. 

Eu recebo agora meu Deus, pelo Poder da tua palavra 
a resposta de que breve, voltaremos a sorrir e a ter 
novamente (citar nome) em nosso convívio para poder 
testemunhar ainda mais o valor e a importância de acreditar 
no poder de Deus.  

Obrigado meu Deus e meu pai. Eu recebo agora o 
meu milagre em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia e 
Aleluia.  

 A minha mudança foi conhecer Jesus Cristo, e a 
minha transformação é viver Jesus Cristo no meu dia a dia. 
Deus mudou a minha historia de vida e hoje sou uma nova 
criatura. Obrigado meu Deus por teu socorro. Sou grato a ti 
em nome de Jesus Cristo. Obrigado meu Senhor em o nome 
de Jesus Cristo. Amem. 

Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus 
caminhos! Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. 
Salmos 128:1, 2 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para busca da salvação 
 

Pelo poder de Deus eu recebo a minha SALVAÇÃO em o 
nome de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Senhor e meu Deus eu te agradeço imensamente 
por este dia e pela oportunidade que estou tendo de 
conquistar a Salvação da minha alma em Cristo Jesus. 

Meu Deus neste momento eu reconheço que não 
existe vida longe do Senhor, e maldita é a nação que não 
tem o Senhor como Salvador de suas vidas. 

Por isto hoje meu Deus eu aceito o Senhor em 
primeiro lugar na minha vida. Eu aceito os caminhos dos 
Céus para a minha vida. 

Senhor me ajude a mudar minhas atitudes e ações, eu 
aceito mudar e tornar numa nova criatura. Meu Deus me 
ajude, eu quero Salvar a minha vida das tribulações do 
mundo. 

Desejo ardentemente esta graça Senhor, morar com o 
Senhor em Tua Cidade Santa, com a nação dos eleitos. A 
solução dos justos vem do Senhor e nisto minha alma se 
compraz. 

Eu aceito o teu plano para a minha vida meu Deus. 
Obrigado por me Salvar Senhor. 

Meu Deus a tua palavra já nos garante que aquele que 
esta em ti é nova criatura e nesta promessa meu Deus eu 
mais uma vez entrego a minha vida e todo o meu ser diante 
de tua santidade. Senhor Jesus Cristo eu consagro a minha 
vida e vida da família na tua presença Santa. Amem.  
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A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e, em teu 
coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o 
coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. 
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. - Romanos 
10:9,10,13 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para fazer boa viagem 

 

Pelo poder de Deus eu recebo a tua DIREÇÃO em o nome 
de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Deus nas tuas mãos consagro a minha vida, 
minha família e na oportunidade consagro em tua presença 
esta viagem que irei empreender neste momento. 

Meu senhor esteja comigo em cada momento desta 
viagem, nos protegendo e conduzindo a direção deste 
transporte e que ao final do percurso possamos te agradecer 
na certeza de que não somos nada sem a tua proteção e seus 
cuidados. 

Senhor a tua palavra atesta que os passos de um 
homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no 
seu caminho. 

Por isto meu pai te peço em nome de Jesus Cristo que 
abençoe esta viagem e que o Senhor esteja no comando 
desta condução e também no controle da minha vida. 

Meu Deus obrigado por me guiar e orientar através da 
tua Palavra para os caminhos dos céus. Meu Salvador peço a 
tua direção sempre, pois às vezes o caminho apresenta 
grandes obstáculos se for pela tua luz e cuidados seriamos 
tragados pelo inimigo. Mas o Senhor acampa seus Anjos 
Santos ao nosso redor e somos guiados e orientados todos 
os dias. Obrigado meu Deus em nome de Jesus Cristo. 
Amem.  
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Faze-me saber os teus caminhos, SENHOR; ensina-me as tuas 
veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha 
salvação; por ti estou esperando todo o dia. Salmos 25:4,5 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senhor eu aceito os caminhos dos céus para minha vida 

César Lustosa Spiritual Self Help – www.cesarlustosa.com 

84 

 
Oração para ser abençoado na 

vida 
 

Pelo poder de Deus eu recebo as tuas BENÇÃOS em o 
nome de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Deus me abençoe e ilumine e me guarde em o 
nome de Jesus Cristo. Senhor faça resplandecer a luz do seu 
rosto e nos conceda a sua misericórdia. 
Senhor conceba seu olhar e levante o seu rosto e me dê à 
paz que tanto almejo no decorrer dos meus dias. 
E que as tuas graças infinitas sempre me alcance em tempo 
aceitável Senhor Jesus Cristo.  
            Que o amor de Deus e seu filho Jesus Cristo nos 
conceda sua proteção e a provisão do Espírito Santo de 
Deus todos os dias da minha vida.  
            Abençoe meu Deus meu lar, minha família, meu 
trabalho, meus negócios, meus amigos para todo sempre. 
Guarde-nos debaixo de tua proteção. Refrigera minha alma 
de toda tribulação do mundo. Eu creio em ti meu Deus. 
Aleluia.  

Viver Jesus Cristo e ter a certeza do seu amor em meu 
dia a dia é maravilhoso. Meu Deus hoje sei o quanto sou 
importante e posso colaborar por um mundo melhor. Eu 
me amo e sou uma nova criatura, tenho Deus no meu 
coração. Obrigado meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
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Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão 

os caminhos aplanados. Salmos 84:5, 7ª 
Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 

Amem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Senhor eu aceito os caminhos dos céus para minha vida 

César Lustosa Spiritual Self Help – www.cesarlustosa.com 

86 

 

Oração para firmar compromisso 
com Deus 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua ALIANÇA em o nome 

de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Deus com toda a força do meu coração e do 
mais Sagrado em minha alma ofereço a ti esta oração de fé 
para que sejamos beneficiados nos planos físicos e 
espirituais.  

Meu Deus neste momento assumo o compromisso de 
carregar a tua luz, tomo posse de todo poder que emana do 
teu trono para trazer dos céus as abundâncias que o senhor 
tem reservado para aqueles que têm compromisso e vida 
com o Senhor. 

Meu Deus minha mente e meu coração alinha no 
mesmo pensamento e na sua visão e já agradeço em nome o 
de Jesus Cristo por suas misericórdias infinitas. Passo a ver o 
mundo e a todos com os olhos da fé e ver grandes milagres 
chegando a minha vida. 

Meu Deus que eu possa ser abençoado e prospero ao 
invocar com fé, firmeza e fidelidade ao Senhor.  

Peço ao Senhor que faça descer dos céus, por vossa 
intercessão um farto maná das mãos de Deus; que todos 
possam expressar o divino amor aqui embaixo e no alto dos 
céus.  
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Neste dia meu Pai celebro uma Aliança de 
Compromisso em nome do Pai, do Filho e do Espirito 
Santo de Deus em favor da minha vida. Aleluia.  

A minha aliança foi celebrada com o Senhor dos 
Senhores. Agradeço em nome de Jesus Cristo. Aleluia e 
aleluia, toda honra e toda gloria a Deus. Meu eterno 
ajudador, meu pai de santidade e amor. Obrigado sempre 
meu Deus em o nome de Jesus Cristo. Amem. 

Ó Senhor, ouve a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas! 
Atende-me na tua fidelidade, e na tua retidão; Salmos 143:1 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para conquistar 

prosperidade 
 

Pelo poder de Deus eu recebo a tua PROSPERIDADE em o 
nome de Jesus Cristo. Amem 

Meu Deus criador deste imenso universo estou aqui 
para pedi tuas bênçãos em favor da minha vida financeira. 
Que da sola dos meus pés até o alto da minha cabeça eu seja 
banhado por tua abundancia e prosperidade infinita.  

Senhor derrame sobre mim o dom da conquista para 
que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde 
eu passar e que o anjo da prosperidade coloque em minhas 
mãos o espírito da unção da multiplicação para tudo o que 
eu tocar venha prosperar e até o que era para dar errado 
passe a dar certo a partir deste momento em nome de Jesus 
Cristo! 

Meu Deus tu és o dono do ouro e da prata, então vem 
me abençoar a partir deste instante pelo poder do nome de 
Jesus Cristo. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça 
ganhar, conquistar e prosperar, porque tu és um Deus que 
soma, multiplica e acrescenta.  

Eu levanto a minha voz e profetizo que a partir deste 
instante a prosperidade virá em todas as direções e em 
avalanches de abundâncias para minha vida. A partir de 
agora o meu destino está unido porque sou filho do Deus 
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que criou todas as riquezas do mundo, vou me tornar muito 
prospero em o nome de Jesus Cristo. 

Meu Deus também te peço, jamais deixe que eu caia 
na tentação e venha fraquejar ou mudar minhas atitudes 
com relação ao dinheiro. Protege-me destas ciladas meu 
Deus, quero usar o dinheiro para o meu bem e a melhora da 
vida das pessoas. Por isto amado Deus me dê além de tudo 
sabedoria e discernimento para saber conduzir toda 
prosperidade a mim concedida.    

Meu Deus em o nome de teu filho Jesus Cristo, 
venho agradecer por me tornar uma pessoa abençoada e 
prospera em todos os sentidos da vida. Sou feliz tenho o 
Senhor no controle da minha vida e dentro do meu 
coração. Agradeço-te meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 

O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas 
necessidades em glória, por Cristo Jesus. - Filipenses 4:19 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para receber cura física e 
espiritual 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha CURA em o nome 

de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Deus e meu Senhor, Tu és o Médico divino. Tu 
dás a Vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam. Por 
isso, hoje, Senhor, de um modo todo especial, quero pedir a 
cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que 
me aflige neste momento.  
          Meu Deus eu sei que não queres o mal, não queres a 
doença que é a ausência da saúde, porque és o Sumo do 
Bem. Opera, (citar nome), uma profunda cura espiritual e, se 
for da tua vontade, também uma cura física.  

Senhor que seja operada diretamente pela ação 
poderosa do Espírito Santo de Deus ou dos remédios! 
Aumenta a minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito 
amor que tens por mim. Aumenta minha fé, Senhor, que às 
vezes se encontra tão enfraquecida.  

Senhor eu acredito no teu poder curador, meu Deus, 
e já agradeço humildemente em nome de Jesus Cristo por 
esta cura que estás realizando no coração e também no 
corpo neste momento. 
          Meus Deus além de mim, quero ti apresentar, todas as 
pessoas que se encontram  doentes e que necessitam de 
vosso socorro e intercessão divina. Tu conheces a cada um 
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deles, sabes das provações pelas quais estão passando! Tem 
misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas 
pessoas que padecem enfermidades graves. Senhor, eu te 
bendigo, porque clamei a ti e tu me ouviste. Minha alma, 
por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão e do leito de 
morte.  

Ó fiéis de Deus, cantai a sua glória, dai graças ao seu 
Santo Nome, porque só Ele é poderoso e digno de eterno 
louvor.  

Glorificado seja teu nome eterno Deus. Neste dia 
meu coração vem celebrar a tua santidade e dizer-lhe muito 
obrigado meu Senhor por tudo em o nome de Jesus Cristo. 
Estou curado e liberto de todas as enfermidades do corpo e 
da alma. Obrigado meu Deus.  Amem. 

 Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te 
salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. (Mateus 9:22)  

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para realização de desejos 

 

Pelo poder de Deus eu recebo a tua UNÇÃO em o nome de 
Jesus Cristo. Amem. 

Meu Senhor e meu Deus eu clamo a ti em nome de 
Jesus Cristo, realiza o desejo do meu coração. Sei que Tú 
podes todas as coisas, conceder-me a graça que tanto almejo 
e necessito. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo 
atendei o desejo do meu coração. 

Senhor meu Deus tu sabes o que precisa ser feito para 
que meu pedido se torne realidade; e por isso, confiando em 
ti eu Vos peço em nome do seu amado filho Jesus Cristo, 
intercede por mim e fazei-me justiça. Faz o que precisa ser 
feito para que o meu pedido se torne realidade. Intui-me a 
sabedoria para alcançar essa graça. 

Senhor meu Deus envia-me o teu Precioso Espírito 
Santo para falar pela minha boca e para eliminar tudo 
aquilo que se oponha, impeça ou obstrua a realização do 
meu desejo. Cria nesse dia Senhor meu Deus, as 
possibilidades e as circunstancias necessárias para a 
realização do meu desejo. Movendo o mundo espiritual e o 
mundo material a meu favor para que tudo venha acontecer 
conforme a tua vontade. 

Senhor meu Deus em nome de Jesus Cristo, toca os 
corações endurecidos, transformando-os a meu favor. 
Quebra todas as correntes que estejam me prendendo a 
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lembranças negativas do passado e a falsos valores. Desata 
todas as algemas que esteja prendendo o meu presente. 
Derruba todas as muralhas que estejam me separando do 
amor e da minha felicidade. Assim como também, desfaz 
todos os laços que precisam ser desfeitos para que eu 
obtenha o que desejo. Desfaz todas as magias, feitiços e 
encantamentos contrários a meu desejo. Desembaraça todos 
os embaraços, abre caminhos, promove livramentos e a cura, 
dá a coragem, motiva atitudes, expõe a verdade e fazei-me 
justiça para a realização do meu desejo e de minhas 
necessidades. 

Senhor meu Deus em nome de Jesus Cristo elimina 
todas as doenças materiais e espirituais da minha vida. 
Elimina todas as barreiras, oposições, obstáculos e 
impedimentos do meu caminho. Destroem por completo e 
definitivamente todos os preconceitos, culpas, medos, 
conflitos, inseguranças, mal entendidos e dúvidas do meu 
ser e, de quem mais for necessário, para que meu desejo se 
torne realidade. 

Meu Deus que o Sagrado Sangue de Jesus Cristo me 
lave e me liberte de todos os espíritos de confusão e de todas 
as energias negativas e maléficas. 

Meu Deus que o Sagrado Sangue de Jesus Cristo me 
lave e me liberte de todos os inimigos, de todas as injustiças 
e de todas as situações perigosas.  
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Meu Deus que o Sagrado Sangue de Jesus Cristo me 
lave e me liberte de todas as doenças e de todas as 
imperfeições.  

 Meu Deus que o Sagrado Sangue de Jesus Cristo me 
lave e me liberte de tudo aquilo que esteja impedindo 
minha felicidade.  

Meu Deus que o Sagrado Sangue de Jesus Cristo me 
lave e me liberte de tudo e de todos que sejam contrários à 
realização do meu desejo.   

Meu Deus que o Sagrado Sangue de Jesus Cristo, me 
faça sábio, justo e vitorioso.  

Deus é real, O Senhor meu Deus está me ouvindo, o 
Senhor meu Deus está providenciando a realização do 
desejo do meu coração e muito mais...  

Meu Deus sei que Tu me amas de verdade, porque 
defendeste a minha causa e direito: Sentaste em Teu trono 
de Justo Juiz e me deste esta grande vitória.  

Graças te dou Senhor. 

Hoje eu aproveito para te dizer meu Deus que estou 
feliz por ter o Senhor como meu Salvador e meu verdadeiro 
pai amoroso. Obrigado pelos milagres concedido a mim. 
Agradeço-te meu Deus em o nome de Jesus Cristo. Amem.  

Assim diz o SENHOR, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e 
vi as tuas lágrimas; eis que eu te sararei; ao terceiro dia subirás à Casa do 
SENHOR. 2 Reis 20:5 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para agradecer a bondade 
de Deus 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua GRATIDÃO em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 
Meu Querido DEUS em nome de Jesus Cristo eu 

agradeço por me lembrar do poder que possuo dentro do 
meu ser. 
Agradeço por me mostrar que sou guiado, protegido, 
iluminado e ungido pela sua presença divina no mais íntimo 
do meu ser. 
         Meu Deus agradeço por me dar abrigo na tempestade, 
por endireitar o que está torto, por criar saídas onde parece 
não haver mais escapatória. 
         Meu Deus te agradeço por me perdoar quando eu não 
posso ou não quero perdoar a mim mesmo. 
         Meu Deus te agradeço pela sua compaixão, pela sua 
graça, pela sua bondade, que estão sempre presentes, 
sustentando-me nos momentos mais difíceis. 
         Meu Deus te agradeço por não me deixar esquecer que 
o Senhor me habita e é a força que dá vida a minha alma. 
         Meu Deus te agradeço pela pessoa que sou. 
Que assim seja sempre Senhor meu DEUS e meu Pai. 
         Meu Deus eu te agradeço por tudo que tens feito em 
minha vida: pela alegria de viver, por minha família, pelos 
meus amigos, pelo trabalho, pelo ar que respiro, pelos dons 
que me deste e pelos relacionamentos que possibilitam que 
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eu cresça a cada dia mais e mais. 
Obrigado meu Deus, pelas oportunidades que me tens dado 
de bendizer e testemunhar o Amor com que amas a mim e a 
todas as pessoas. 
          Meu Deus obrigado por Teu perdão e por dar-me 
uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti, que já és dono 
de tudo o que sou e que possuo, dedico a minha vida, 
clamando que ela possa ser usada para fins nobres e 
verdadeiros e que todos os frutos de minha vida honrem e 
glorifiquem o teu santo nome. 

Meu Deus no silencio deste dia quero aproveitar para 
te agradecer e te dizer o quanto eu te amo e te quero sempre 
presente em minha vida e dentro do meu coração. Obrigado 
meu Deus em o nome de Jesus Cristo. Amem. 

Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e 
todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. (Mateus, 6:33)  

 Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para curar câncer  
 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha CURA em o nome 

de Jesus Cristo. Amem. 
Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo de 

Deus, peço neste instante a Cura desta doença pelo poder 
do nome de Jesus de Cristo.  

Meu pai e meu Deus lave no teu precioso sangue e 
purifique cada célula deste corpo, restaurando, cicatrizando 
e curando cada parte infectada por esta enfermidade. 

Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora 
que esta enfermidade saia do corpo de (citar nome) e vá para 
o mar do esquecimento, onde nunca mais possa vir a 
contaminar ninguém. Pela autoridade do nome de Jesus 
Cristo receba a cura e a restauração física e espiritual agora.  

Assumo agora Santo de Deus o compromisso de 
aliança com o Senhor de nunca mais deixar de celebrar e 
reconhecer o teu poder curador e salvador. A partir de agora 
prometo diante de todos os seres da terra de propagar o teu 
Santo nome e me tornar um verdadeiro adorador do teu 
Reino. 

Meu Deus já te agradeço pela cura que acabo de 
receber do Senhor. Agradeço-te em nome do Pai, do Filho e 
do Espirito Santo de Deus por me conceder este milagre 
neste momento. 

Receba a unção de cura agora em o nome de Jesus 
Cristo. (citar o nome).  Amem.   
         Meu pai e meu Deus sou imensamente grato por tua 
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misericórdia e socorro quando clamei a ti e tu me deste o 
milagre da vida. Obrigado meu Senhor, estou livre, estou 
curado, sou nova criatura em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 

Porque te restaurarei a saúde, e te curarei as tuas chagas, diz o 
SENHOR; porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: É Sião, já ninguém 
pergunta por ela. Jeremias 30:17 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para vencer dificuldades 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha VITÓRIA em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 
Eu creio em um Deus que habita em meu coração e 

que transforma tudo ao meu redor.  
Meu Deus eu creio em um universo que trabalha 

sempre a meu favor e me mostra sempre o melhor caminho 
a seguir.  

Meu Deus creio na força divina, que se ancoram ao 
me lado quando a cruz parece pesada demais para eu 
suportar.  

Creio na alma humana, feita a imagem e semelhança 
de Deus e desta forma, nenhum mal me atinge, pragas e 
feitiços lançados se tornam bênçãos ao chegar até a mim.  

Meu Deus creio no Espírito Santo que és Deus e 
propaga a vida entre todos os povos, creio que as crenças 
diversas se tornam um só caminho e que meu caminho é de 
prosperidade, paz, amor e glória.  

Meu Deus eu creio na Glória de Deus, Jesus Cristo e 
do Espirito Santo que me guia de dia e de noite, creio no 
caminho que expande através do meu peito e que afasta 
todos os males do espírito e do corpo, que me protege dos 
inimigos visíveis e invisíveis, creio que a força 
transformadora de Deus habita dentro do meu peito e 
alimenta a minha fé a cada dia, fazendo com que o 
impossível se torne realidade. Aleluia. 
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Meu Deus me aconchego nos braços de Deus e nas 
asas dos arcanjos de Deus onde serei amparado, protegido e 
amado, durante todos os séculos enquanto elevo o meu 
espírito para poder servir aquele que me concedeu a vida.  

Meu Senhor que a glória do Altíssimo, do Espirito 
Santo e de Jesus Cristo me guie e ampare e proteja a todos 
aqueles que amo.  

A minha vitória vem do Senhor. Agradeço em nome 
de Jesus Cristo.  

Obrigado meu Deus por este dia, venho determinar 
no nome de Jesus Cristo que sou ungido e consagrado para 
ser um vencedor em todos os sentidos da vida. Obrigado 
meu Deus em o nome de Jesus Cristo. Amem. 

Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos 
aliviarei.  Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e 
humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o 
meu jugo é suave e o meu fardo é leve. (Mt 11:28 30)  

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para pedir socorro de 
Deus 

 

Pelo poder de Deus eu recebo o teu SOCORRO em o nome 
de Jesus Cristo. Amem. 

Santo Deus renove em mim a tua unção, sua força e 
seu poder, pela poderosa intercessão de teu filho Jesus 
Cristo socorre destas aflições. 

Oh Senhor! Criador do mundo, tu que disseste: Peças 
e receberás, embora esteja nas alturas, em Vossa Divina 
Glória, inclinem seus ouvidos a esta humilde criatura para 
satisfazer-me o desejo. Eu te suplico meu Deus me socorre. 

Ouve minha oração. Oh! Pai Divino, e fazei que por 
vossa vontade eu obtenha socorro e o livramento da 
angustia e livramento que tanto necessito. 

Meu Deus supre agora todas as minhas necessidades 
físicas e espirituais segundo as suas riquezas em Glória, e 
serei sempre grato por suas riquezas sempre presentes em 
minha vida e que isso seja feito pelo poder e o nome de 
Jesus Cristo.  

A vitória pertence ao povo de Deus, o povo o qual 
elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Sou abençoado 
de Deus. Sou ungido no sangue de Jesus Cristo. Amem. 

Porque tu, ó SENHOR, és o meu refúgio! O Altíssimo é a tua 
habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 
Salmos 91:9, 10 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para celebrar a 
prosperidade 

 

Pelo poder de Deus eu recebo a tua PROSPERIDADE em o 
nome de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Deus e eterno Pai. Meu Deus sou um ser sadio, 
rico e feliz! A minha mente, pensamento e emoções são 
perfeitas e sadias e irradia luz do meu coração. A felicidade e 
a riqueza fazem parte de todas as partes do meu corpo. 
Aleluia.  

Meu Deus afasta agora de mim a duvida, medo, 
conflito e crença negativa; fortalecendo o merecimento de 
receber, saúde, riqueza e felicidade, pelo poder do nome de 
Jesus Cristo.  

Meu Deus a prosperidade está presente em minha 
vida todos os dias de forma natural e positiva. Prosperidade 
nos campos físico, mental, espiritual, emocional e material. 
A prosperidade, como tudo que existe no Universo é uma 
energia divina.  

Meu Deus sou próspero bem sucedido na vida, nos 
negócios, tranquilo e sereno. Conscientizo-me da Lei da 
prosperidade. Sou abençoado de Deus e seu filho Jesus 
Cristo. Sou um Ser da prosperidade. Sou realmente um ser 
sadio, prospero e feliz! Assim é em minha mente. Assim 
passa a ser em minha vida agora. Obrigado meu Deus.  
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Como é bom meu Deus que todas as coisas cooperam  
para o bem daqueles que são fieis a ti Senhor. Obrigado 
meu Senhor em o nome de Jesus Cristo. Amem. Chegai-vos a 
Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo 
ânimo, purificai os corações. (Tiago 4:8)  

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para proteção do lar 
 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua PROTEÇÃO em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus e meu Pai, tu que guardas a minha casa, 

meus filhos, minha família, Guardas também as entradas e 
saídas, tanto a porta da casa, como a porta do coração de 
toda a minha família. 

Não deixeis que eu caia em tentação e nas ciladas do 
inimigo. 

Senhor que o mal não atravesse o nosso lar e nem 
invada o nosso coração.  

Senhor que o alicerce seja firme.  
Senhor que as paredes sejam imunes a ataques de 

ordem física ou espiritual. 
Meu Deus que as portas e janelas sejam travadas com 

a corrente da proteção divina. 
E que todo o mal que por ventura chegar a meu lar se 

enfraqueça diante do poder do nome de Jesus Cristo. 
Meu Deus que o amor puro e verdadeiro permaneça e 

habite nosso lar, as pessoas que vivem e todos que nela 
compartilha no dia a dia. 

Meu Deus peço que qualquer pessoa, que ao entrar 
nessa casa, lave a sua alma, entre com o coração puro, 
porque ao sair daqui; Levará tudo de bom que emana 
dentro dela: amor, harmonia, alegria, conforto, paz, 
prosperidade e principalmente Sentirá Deus em seu coração.  
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O meu socorro e proteção vem somente de Deus. 
Obrigado Meu Deus por me guiar e amparar com suas 
santas mãos, me direcionando nos caminhos do céu. 
Obrigado Jesus Cristo. Amem. 

O anjo do SENHOR acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. 
Salmos 34:7 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para tornar-se numa 
pessoa justa 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua JUSTIÇA em o nome de 

Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus dá-me a esperança para vencer minhas 

ilusões. 
Plante em meu coração a semente do verdadeiro amor. 
E ajuda-me a fazer feliz o maior número de pessoas, para 
ampliar seus dias risonhos e resumir as noites tristonhas. 
         Meu Deus transforma meus rivais em companheiros, 
meus companheiros em amigos e meus amigos em entes 
queridos. 
         Senhor não me deixes ser um cordeiro perante os 
fortes e nem um leão diante dos fracos. 
Senhor dá-me o sabor de saber perdoar e afastai de mim o 
desejo de vingança e da irá do meu coração. 
         Meu Deus, iluminai meus olhos para que eu veja os 
defeitos da minha alma e vendai-os para que eu não 
comente os defeitos alheios. 
         Meu Deus, levai de mim a tristeza e não a entregueis a 
mais ninguém. 
         Meu Deus enchei meu coração com a divina fé, para 
sempre louvar o vosso nome e arrancai de mim o orgulho e 
a presunção. 
         Meu Deus fazei de mim um homem realmente justo e 
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abençoado por ti. Este é o meu pedido meu Deus 
transforma minhas ações em atitudes justas e amorosas.  

Sou abençoado de Deus, sou ungido para vencer 
obstáculos e conquistar vitorias em o nome de Jesus Cristo. 
Obrigado. Amem.   

Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito 
novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de 
carne. (Ezequiel 36:26)  

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para livrar dos vícios  

 

Pelo poder de Deus eu recebo o teu LIVRAMENTO em o 
nome de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Deus recorro a ti neste momento de tribulação e 
sofrimento; peço o teu socorro para que eu possa ficar livre 
de uma vez por toda deste vício maldito. 

Meu Deus lance teu olhar benigno para me socorrer 
neste momento difícil que estou atravessando. Seja meu 
auxílio e poder Senhor. Eu te peço meu Deus, me ajude. 

Protegei a minha alma e afaste para longe de mim 
todo vicio. Ó Pai amado eu quero me libertar deste pecado 
que me incomoda e me torna em uma pessoa muito infeliz. 

Socorre-me meu Deus e me fortalece nesta luta contra 
o poder das trevas. E assim me faça vencer esta grande 
dificuldade. E pelo poder do nome de Jesus Cristo eu me 
lavo e me liberto desta situação. A partir de hoje coloco o 
Senhor no comando da minha vida e passo a vencer dia a 
dia este vicio. 

Ampare-me meu pai com vossa constante 
misericórdia, me tornando exemplo, para que possa ser luz e 
possa retirar outras pessoas do mundo dos vícios. 

Por isto hoje meu Deus, já me sinto livre e liberto de 
toda influencia do mal em minha vida. Sou livre, sou uno 
com Deus e com o poder do Espirito Santo de Deus. 
Obrigado por me libertar e por me tornar esta nova pessoa 
cheia de fé e de compromisso com o Senhor. 
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Meu Deus a minha vitória veio no instante em que 
coloquei o Senhor no comando da minha vida, escrevi uma 
nova fase de vitorias para a minha vida. Deus seja louvado 
sempre e sempre. Pai hoje estou livre e liberto. Obrigado 
meu Deus. Amem. 

Todas as coisas me são lícitas; mas nem todas as coisas convêm; todas 
as coisas me são lícitas; mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. - 1 
Coríntios 6:12 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para abençoar e consagrar 
empresas e negócios  

 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua UNÇÃO em o nome de 

Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus a minha empresa e os meus negócios são 

teus negócios também, o Senhor está em primeiro lugar na 
vida e na vida dos meus negócios. Em nome de Jesus Cristo 
peço a tua unção para abençoar a esta empresa, estes 
negócios e tudo aquilo a que eu vier empreender. 

Meu Deus pelo teu poder e em nome de Jesus Cristo 
eu consagro este local e a partir daqui a tua marca ficará 
visível a todos que colocarem seus pés dentro deste 
estabelecimento, ambos sentirão a tua presença e a 
verdadeira paz. 

Senhor quebre toda fúria e força do inimigo, todas as 
setas lançadas contra mim, às pessoas, colaboradores, 
funcionários, clientes, que nada de mal possa nos atingir. E 
ao entrar aqui neste local possa sentir a presença de Deus 
em suas vidas. E ao sair leve a unção de Deus consigo para 
sempre. 

Meu Deus e meu pai entrego nas tuas santas mãos 
meu emprego, meu salario, minha empresa e meus negócios 
e pelo teu poder, determino que este lugar seja abençoado e 
consagrado em o nome de Jesus Cristo. Amem. 
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Meu pai o meu trabalho, a minha empresa e meus 
negócios estão a partir de agora consagrados na tua presença 
e pelo poder do teu nome Santo eu afirmo que o Senhor 
está no comando e em primeiro lugar da minha vida.    

Consagro ainda minha família e todos os meus entes 
queridos, bem como meus negócios e empreendimentos 
atuais e futuros. Tenho o Senhor como meu sócio e 
ajudador sempre. Agradeço-te em o nome de Jesus Cristo. 
Amem.  

Levanta-te; pois a ti pertence este negócio, e nós somos contigo; tem 
bom ânimo, e faze-o. (Esdras 10:4) 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para encontrar a luz de 

Deus 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua PAZ em o nome de Jesus 

Cristo. Amem. 

Meu Pai Celestial inflama em mim o fogo do teu 
amor. 
Conduze-me a uma união mais profunda com o Senhor 
através do perdão e amor. Alivia e me ajude a carregar este 
fardo pesado sobre meus ombros. 
Abra meus olhos e dá-me uma nova visão. Visão Espiritual. 
Ajude-me a enxergar as áreas de minha vida que estão na 
escuridão pela falta de perdão e de fé. 

Meu Senhor Jesus Cristo, ajuda-me a ser obediente, a 
perdoar e ser fiel. 
Senhor ajuda-me a amar e perdoar como tu amas e perdoas 
incondicionalmente a todos que te buscam em tempo 
aceitável. 
         Meu Deus me ajude a mudar o meu coração para que 
as outras pessoas vejam a tua luz brilhando vitoriosamente 
em mim e desejem esta paz que vem apenas de ti. 

Ó doce Espírito Santo, ilumina meu corpo, minha 
mente, meu coração e minha alma para estar sempre perto 
de Deus. 
Não permitas que nenhuma área do meu ser permaneça na 
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escuridão. 
Revela-me todas as áreas onde há falta de perdão, onde há 
amargura, ressentimento, ódio e raiva. 
         Meu Deus dá-me a força e o desejo de dedicar ao amor 
e à graça do perdão, de aceitá-los e de agir de acordo com a 
tua vontade. 

Toda a glória honra e louvor ao Senhor, Pai amoroso, 
agora e para toda a eternidade. Amem.  

Pelo teu nome Senhor, celebro a minha vitória e a 
minha felicidade de servir a ti Senhor. Peço neste dia a tua 
força e a tua misericórdia para vencer todos os obstáculos. 
Agradeço-te em o nome de Jesus Cristo. Amem. 

O minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha 
esperança. (Salmos 62:5)  

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para proteção aos 
esportistas e outras atividades 

físicas  
 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua PROTEÇÃO em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus em nome do Pai, do Filho e do Espirito 

Santo de Deus, peço que o Senhor abençoe o meu corpo 
físico e a minha mente para que eu possa iniciar estes 
momentos de lazer de acordo com a tua vontade. 

Meu Deus em teu nome consagro este esporte, 
ginastica e caminhada na tua presença e aproveito ainda 
para convidar o Senhor para estar comigo durante toda a 
nossa jornada e também durante toda a nossa vida. 

Dai-me proteção contra os ataques do inimigo, 
proteja cada parte do meu corpo e também evite que eu 
venha ferir ou machucar meu semelhante. 

Meu Deus abençoe a minha jornada e que ao final do 
percurso eu possa te agradecer por estes momentos especiais. 

Meu Deus eu amo a tua companhia, e sei que o 
Senhor está comigo em todos os lugares, fico muito feliz de 
ter o Senhor em minha companhia, sou amado e amparado 
por ti.  

Meu Senhor, na escolha da minha jornada decidir 
pela felicidade de ter o Senhor como meu amigo, 
companheiro e salvador da minha vida. Obrigado meu 
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Deus. Muito obrigado eu te amo a cada dia mais e mais. 
Amem.  

O SENHOR é a minha força e o meu escudo; nele confiou o meu 
coração, e fui socorrido; pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu 
canto o louvarei. O SENHOR é à força do seu povo; também é a força 
salvadora do seu ungido. Salmos 28:7, 8 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para ser bem sucedido ao 
falar em publico  

 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha VITÓRIA em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 

Senhor dos Exércitos escuta a minha oração e ilumine 
meus passos para que eu possa trilhar teus caminhos sempre 
em defesa da verdade. 

Meu pai e meu Deus venho em nome de Jesus Cristo 
pedir-te que o Senhor me conceda o Espirito de Sabedoria 
para que eu possa agir, falar e pensar de acordo com os seus 
ensinamentos. 

Meu Deus a tua palavra nos garante que o Senhor 
concede o  Espirito Santo, para colocar palavras em nossos 
lábios antes mesmo de abrirmos a boca. A tua palavra nos 
atesta e nos capacita Senhor: “Não temas diante deles; porque 
estou contigo para te livrar, diz o SENHOR.  
E estendeu o SENHOR a sua mão, e tocou-me na boca; e disse-me 
o SENHOR: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca;  
Jeremias 1:8-9”. 

Eu te imploro, conceda as tuas habilidades para que 
eu seja um vitorioso com o dom da oratória, e que todo 
medo, nervosismo e timidez caia por terra pelo poder do 
nome de Jesus Cristo. Eu sou uma benção de Deus. Eu sou 
abençoado de Deus.  
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A partir daqui com as tuas bênçãos me torno uma 
pessoa capacitada e abençoada com o dom de falar em 
publico e agir de acordo com a tua vontade Senhor. 

Pelo poder do nome de Jesus Cristo eu recebo agora a 
sabedoria de Deus para agir e ser bem sucedido ao falar em 
publico para qualquer quantidade de pessoas. Deus está 
comigo e eu estou em Deus. Deus está no controle. Estou 
seguro nas mãos de Deus. Aleluia. 

A minha confiança meu Deus vem inteiramente da 
tua palavra. Senhor eu sou confiante em ti e na minha 
capacidade de empreender e realizar tudo aquilo a que o 
Senhor colocar em meu coração. O senhor é o meu 
ajudador sempre. Agradeço-te meu Deus em o nome de 
Jesus Cristo. Amem. 

Não temas diante deles; porque estou contigo para te livrar, diz o 
SENHOR. E estendeu o SENHOR a sua mão, e tocou-me na boca; e disse-me 
o SENHOR: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias. 1.9 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para abrir novas  

oportunidades de negócios 
 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha VITÓRIA em o 

nome de Jesus Cristo. Amem.  
Senhor dos Exércitos neste instante clamo por tua 

intercessão. Meu Deus abra meus olhos físicos e espirituais 
para que eu possa ver novas oportunidades de negócios e de 
trabalho onde ninguém mais consegue ver oportunidade 
alguma. 

Senhor Deus sei que pela cegueira e falta de visão 
tenho padecido e passado por privações e necessidades, 
limitando o meu crescimento pessoal e profissional.  

Meu Deus concede o Espirito de visão, 
discernimento, grandeza, sabedoria e de coragem para que 
eu possa lutar com o teu apoio por dias melhores. 

Eu já sei meu Deus que meu coração e a minha 
mente estão alinhados com o teu proposito para a minha 
vida. A partir de agora novas oportunidades em todas as 
áreas da minha vida surgirão, e eu saberei agradecer e 
reconhecer que é teu poder agindo em minha vida.  

Obrigado meu Deus. Sei que o Senhor está no 
controle dirigindo e criando situações favoráveis a minha 
vida e a de todos os teus filhos. 
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As boas novas para o coração é saber que o mesmo 
transborda do amor de Jesus Cristo. A alma respira manjar 
de felicidades e a vida ganha um novo sentido. Amar a Deus 
sobre todas as coisas e circunstancias. Amem. 

Descansa no SENHOR e espera nele; não te indignes por causa 
daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa 
astutos intentos. Salmos 37:7 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para fortalecer na fé 
 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua PROTEÇÃO em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus em nome do Pai, do Filho e do Espirito 

Santo de Deus, venho humildemente pedir a tua benção me 
fortalecendo na fé e nos teus propósitos santos. 

Meu Senhor peço o teu direcionamento para a cada 
dia entender e saber os teus propósitos para o meu 
crescimento espiritual, pessoal e profissional. 

Obrigado meu Deus por me guiar, iluminar e 
fortalecer a minha fé no Senhor. Em nome de Jesus Cristo 
eu afirmo que sou abençoado e fortalecido no poder do 
nome de Jesus Cristo, a quem eu consagro a minha vida 
com a sua armadura para lutar e vencer os obstáculos em teu 
nome Senhor. 

Meu Deus eu sei que de nada adianta ao homem 
possuir todos os bens e conhecimento da terra se não tiver o 
Senhor como Salvador de sua vida. Tudo não passa de 
conhecimento e sabedoria morta. 

Mas aquele a quem tem o Senhor no coração e vive 
dia a dia as suas promessas e a tem como seu Senhor e 
Salvador, tem a vida eterna em ti Jesus Cristo. Eu te peço 
meu Deus direciona a minha vida para os átrios do Senhor, 
faça com que a cada dia eu me torne mais dependente de ti, 
que eu seja cada vez mais envolvido com a tua obra e as 
promessas de Deus para o seu povo. Eu te amo meu Deus. 
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Meu Senhor como é maravilhoso chegarmos à 
conclusão na vida de que Jesus Cristo é a única solução de 
meta para o ser humano. O meu coração transborda de 
felicidade nos teus caminhos meu Deus. Obrigado sempre 
por me amar Senhor. Amem. 

E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus; - Marcos 11:22 
Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 

Amem. 
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Oração para combater o desanimo  
 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha VITÓRIA em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus em nome de Jesus Cristo eu tome posse da 

sua armadura e me revisto da tua força e confronto de frente 
com todas as forças negativas do mal, que tem me deixado 
depressivo, triste, desanimado, sem coragem de fazer nada e 
sem vontade de viver. 

Meu Deus pelo poder que existe no teu nome eu 
repreendo agora toda força negativa e declaro que estou livre 
e liberto destes sentimentos inferiores. Estou livre e curado, 
todas as áreas da minha vida estão limpa e restaurada em o 
nome de Jesus Cristo. Aleluia. 

A partir de agora sou revestido na Armadura de Deus, 
todas as forças negativas de desanimo e tristeza já não me 
incomoda mais, tenho um motivo para viver: O senhor me 
ama muito e a cada dia seu amor só aumenta; sou 
abençoado tenho a partir de agora vontade de viver e gritar 
aos quatro cantos do mundo o quanto sou feliz e 
apaixonado por ti meu Deus, o meu Salvador. Amem. 

Tomo posição de vitória e a partir de agora vou atrás 
dos meus sonhos e objetivos, sou uma nova criatura no 
nome de Jesus Cristo a quem eu declaro ser o Senhor da 
minha vida. Obrigado e obrigado. 

Tomo posse agora em o nome de Jesus Cristo e te 
aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Coloco o 
Senhor em primeiro lugar da minha vida. Pai a partir de 
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hoje o Senhor é o destaque da minha vida. Amem e 
obrigado. 

Bendito o homem que confia no SENHOR, e cuja confiança é o 
SENHOR. Jeremias 17:7  

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para proteção da família  
 

Pelo poder de Deus eu recebo a tua PROTEÇÃO em o 
nome de Jesus Cristo. Amem. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo de 
Deus, venho apresentar e consagrar a minha família diante 
do teu altar em nome de Jesus Cristo. 

Senhor dos Exércitos sabemos que a base de uma 
casa, de uma sociedade, está na família e quando esta família 
tem  Deus como o Senhor e Salvador de suas vidas, as 
bênçãos e as vitorias acontecem grandemente.  

Meu Deus na tua presença e para tua honra eu 
consagro cada membro da minha família; meu Deus cure os 
males da alma, do espirito e da carne daqueles que 
necessitam da tua intercessão e milagre. Faça Senhor que o 
reconheçam que não há vida fora de ti, e que Senhor é o 
manancial da vida. O Senhor é o Alfa e o Ômega na vida de 
qualquer ser vivente. 

Ó Pai amado, abençoe a cada um dos membros da 
minha família, seja nosso ajudador e Salvador. Fortaleça-nos 
com seu Poder Santo sempre.  

Muito obrigado meu Deus por nos amar, nos guiar e 
nos proteger sempre em nosso dia a dia. 

Senhor a minha família é tua família e juntos 
formamos a família do Senhor, te agradeço muito por nos 
amar com seu amor incondicional.  

A minha família está consagrada a ti Senhor, que 
nada possa nos afastar da tua presença e das tuas bênçãos. 
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Pai entrego em tuas mãos cada membro da minha 
família e que o Senhor nos proteja a cada dia das ciladas do 
inimigo. Obrigado e amem. 

Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus 
caminhos! Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. 
Salmos 128:1, 2 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para afastar desejos de 

morte 
 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha LIBERTAÇÃO em 

o nome de Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus pelo poder que emana do teu nome, eu te 

imploro Senhor, afaste de mim este desejo amargo de morte. 
Tire do meu pensamento, do meu coração, da minha mente 
e da minha vida todo principado e toda potestade. 

Meu Deus em nome de Jesus Cristo me ajude a 
vencer este espirito de treva afastando de vez do meu 
caminho. Faça Senhor com que meus pensamentos sejam 
ocupados por teus ensinamentos e teus propósitos de vida. 

Eu (citar nome) em teu nome meu Deus, sou nova 
criatura, estou livre das prisões demoníacas, deste 
sentimento inferior e elevo meus pensamentos e atitudes a 
partir de agora ao monte maior: Deus, Jesus Cristo e ao 
Espirito Santo de Deus. 

Passo a viver de acordo a tua palavra, pois o Senhor já 
está no controle da minha vida e de tudo que me pertence.  

Louvado seja Senhor por me libertar e me conduzir 
ao altar de Deus. Sou uma nova criatura e revestido na 
Armadura de Deus. Meus pensamentos agora são ocupados 
por pensamentos de Deus e pensamentos que me fazem 
crescer na fé e como ser humano de vitorias. Amem e aleluia 
meu Deus.  
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O Senhor é o meu socorro presente em todos os 
momentos da minha vida. O Senhor é o meu ajudador e 
consolador todos os dias. Em ti meu pai está a minha força 
de lutar para vencer e crescer diariamente. Obrigado em 
nome de Jesus Cristo. Amem.  

E em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, SENHOR, 
nunca desamparaste os que te buscam. Salmos 9:10   

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para curar febres  

 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha CURA em o nome 

de Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus na autoridade do teu nome Santo eu tomo 

posse agora e repreendo este espirito causador de febre e dor 
no corpo de (citar nome) pelo poder do nome de Jesus 
Cristo, eu determino que caia por terra esta febre, deixando 
livre e curado pela honra e gloria do teu Santíssimo nome 
Senhor. 

Meu Deus aproveito e já peço que cesse também 
qualquer outra enfermidade existente no corpo e na alma, 
liberte de toda fraqueza e mal estar. 

Senhor Deus em nome de Jesus Cristo eu te agradeço 
por conceder a cura do corpo e da alma de (citar nome), eu 
agradeço em o nome de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Deus feche em meu corpo todas as portas 
abertas, por onde o inimigo tem jogado suas setas malignas, 
com doenças e enfermidades de toda ordem. 

A tua palavra Senhor nos garante que as portas que o 
Senhor fecha ninguém conseguem abrir nem mesmo o 
inimigo.  

No teu nome Senhor estou curado e livre desta febre, 
a partir de agora meu corpo ficará sadio e todo mal estar e 
fraqueza desaparecerá em o nome de Jesus Cristo. Amem. 
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Estou liberto de toda carga negativa, livre de doenças 
do corpo e enfermidades da alma. Sou nova criatura, sou 
abençoado de Deus. Meu Senhor dos Senhores em nome de 
Jesus Cristo tomo posse agora da tua paz e da tua cura. 
Amem. 

E disse: Se ouvires atento a voz do SENHOR, teu Deus, e fizeres o 
que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus 
mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades 
porei sobre ti, que pus sobre o Egito; porque eu sou o SENHOR, que te sara. - 
Exodo 15:26 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para manter o corpo 

saudável  
 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua BELEZA em o nome de 

Jesus Cristo. Amem. 
Querido Deus venho neste momento apresentar meu 

corpo físico como obra do Espirito Santo de Deus. Quero 
agradecer por me conceder este corpo saudável diante dos 
olhos de Deus.  

Meu pai me perdoa pelas vezes que fico chateado, 
revoltado e até mesmo triste com algumas partes do meu 
corpo, sei que muitas das vezes são raivas criadas por minha 
própria teimosia e falta de controle com a minha saúde e o 
bem estar do meu próprio corpo. 

Meu Deus sei que meu corpo é pura energia e 
sabendo disto eu agora usarei esta energia como bênçãos 
para curar e deixar meu corpo em forma e em perfeito 
estado. 

Pai amado eu sei que o Senhor sempre deseja meu 
bem estar e me ver feliz; sendo assim peço as tuas bênçãos e 
consagro meu corpo, minha mente e a minha felicidade na 
tua presença, porque sei que serei para sempre abençoado e 
protegido de Deus. 

Obrigado meu Deus, sou feliz, tenho o corpo 
saudável, sou a tua semelhança. Amo meu corpo e a cada 
dia procuro cuidar e valorizar como patrimônio de Deus. 
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Senhor meu Deus sou criatura tua, criado a tua 
semelhança, por isto meu Deus, sou mais que vencedor, sou 
feliz e tenho um corpo saudável. Meu corpo é consagrado na 
tua presença Senhor. Obrigado meu Deus, te agradeço em o 
nome de Jesus Cristo. Amem.  
Ou não sabeis que o nosso corpo é o TEMPLO DO ESPÍRITO SANTO, que 
habita em vós, proveniente de Deus, e que NÃO SOIS DE VÓS MESMOS? 
Porque fostes COMPRADOS POR BOM PREÇO, glorificai, pois, a Deus 
no vosso corpo e no vosso espírito, OS QUAIS PERTENCEM A DEUS. 
 (1 Cor. 6: 19 e 20) 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para invocação da 
sabedoria divina 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua PROTEÇÃO em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Deus, que eu seja banhado pela luz universal do 
amor e da purificação divina. 

Meu Deus, que eu esteja ungido com a sabedoria dos 
céus e da terra. 

Meu Deus, que eu encontre meu espaço dentro do 
universo. 

Meu Deus, que eu tenha percepção das energias que 
emanam do teu trono. 

Meu Deus, que eu seja um espelho da força do amor, 
pois sou sua semelhança viva. 

Meu Deus, que eu limpe as nuvens negras da minha 
visão. 

Meu Deus, que eu saiba do teu plano para minha 
vida. 

Meu Deus, que eu revele a verdade e o caminho mais 
sábio a todos. 

Meu Deus, que eu enxergue através da perspectiva 
superior à verdadeira luz do Senhor. 
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Meu Deus, que eu aceite o ser humano sem 
julgamentos e reconheça a tua verdade. 

Meu Deus, que eu possa sempre manter a tolerância e 
a paciência. 

Meu Deus, que eu viva a partir de hoje o verdadeiro 
amor. 

Meu Deus, com a tua ajuda que eu possa usar minha 
própria força em favor dos meus propósitos. 

Meu Deus, que eu e o Senhor atuemos em conjunto. 

Meu Deus, que eu mantenha sempre a calma interior 
e sabedoria necessária. 

Meu Deus, que eu respeite o livre-arbítrio do outro e 
procure sempre a verdade. 

Meu Deus, que eu tenha o equilíbrio mesmo nos 
momentos mais difíceis. 

Meu Deus, que eu irradie luz através da minha união 
permanente com o Senhor. 

Que assim seja e assim será! Sempre meu Deus.  
Meu Deus eu recebo teus ensinamentos e transformo 

em conforto para minha vida. A tua palavra me alimenta a 
cada dia. Eu te amo muito meu Senhor. Agradeço-te em o 
nome de Jesus Cristo. Amem. 
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Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá; jamais permitirá 
que o justo seja abalado. (Salmos 55:22)  

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para evitar assaltos e 
ladrões  

 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua SEGURANÇA em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Deus em o nome de Jesus Cristo venho 
humildemente te suplicar que afaste do meu caminho, da 
minha vida, da minha família e dos meus entes queridos, 
toda espécie de assaltos, cativeiros, prisões demoníacas e do 
convívio com assaltantes  usados pelas forças do mal. 

Meu Deus protege a mim e a todos meus entes 
queridos de serem vitimas destas pessoas usadas pelo 
inimigo para fazer o mal.  

Meu Deus a tua palavra nos garante que o Senhor 
acampa seus Anjos Santos ao nosso derredor para nos 
guardar e proteger das forças do mal. Meu pai me guarda, 
ilumina e me protege das forças urdidas por estes espíritos 
rasteiros que possam vir a me fazer mal. Deus está no 
controle sempre.  

Senhor guarde o meu caminho por onde irei passar 
que os Anjos Santos de Deus me guardem e me guiem todos 
os dias. E ao final de cada dia que eu possa agradecer pelo 
milagre da vida e reconhecer que o Senhor está no comando 
da minha vida, me abençoando e livrando de todo o mal. 
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Somente em Deus há segurança e proteção. Deus nos 

guarda e nos protege sob seus cuidados e nada pode nos 
atacar ou destruir; somos protegidos e ungidos de Deus. Sou 
eternamente grato a ti meu Senhor por seu amor 
incondicional. Agradeço-te em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 

Toda palavra de Deus é pura; escudo é para os que confiam nele. 
Provérbios 30:5B 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para libertar da insônia  
 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua PAZ em o nome de Jesus 

Cristo. Amem. 

Meu Deus a tua palavra já me garante que em Paz me 
deitarei e dormirei, porque somente o Senhor me faz 
repousar em segurança. 

Neste instante, através do teu nome Senhor eu 
repreendo toda força negativa e espíritos causadores da 
insônia, do medo e da solidão, que perturba o meu sono e a 
minha paz. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, me liberto 
também de remédios ou quaisquer formulas ou métodos 
para conseguir dormir. A tua palavra meu Deus já me curou 
e libertou e eu tomo posse desta palavra agora: Em paz me 
deitarei e dormirei! 

Meu Deus em o nome de Jesus Cristo eu te agradeço 
por me curar e por velar o meu sono todas as noites. O 
Senhor é o meu alto refugio e fortaleza, sou guiado e 
protegido de Deus. Sou feliz aleluia e amem.  

A tranquilidade e a paz de espirito passa agora a 
conviver comigo, sou tranquilo, calmo e sereno, sou uno 
com Deus e com a essência de Cristo Jesus. Meu Senhor e 
meu Pastor agradeço pela vida e pela felicidade que mora 
em meu coração. Amem. 

Quando te deitares, não temerás; sim, tu te deitarás, e o teu sono será 
suave. Provérbios 3:24 
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Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para ter boa memoria e 
sucesso em concursos e provas  

 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha VITÓRIA em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 
Meu de Deus, sou teu filho e fruto da tua herança. E 

como teu filho e Coo-herdeiro de Deus fui agraciado por ti 
com valiosos dons e faço uso para crescer como ser humano, 
e também para ajudar a minha família, amigos, e de certa 
forma a outras pessoas. 

Meu Deus reconheço que um dos valiosos dons que 
há em mim é o da memória. Minha memória é abençoada e 
está sempre em sintonia e ligação com o Espirito Santo de 
Deus. 

Sempre consigo recordar de tudo o que desejo e 
estudo,  isto me deixa muito feliz de ser ungido por ti com 
este grande dom divino. 

Todos os dias minha memória melhora, me tornando 
uma pessoa feliz e muito realizado e apto a participar de 
concursos, provas e tudo aquilo que disponho a fazer. Sinto 
tua presença em minhas atitudes e ações Senhor. 

Meu Deus sempre que preciso de informações 
importantes, consigo isso com muita facilidade, pois a 
minha memória está sempre em expansão e em conexão 
com a fonte divina e em sintonia contigo Jesus Cristo. 

Reconheço que esse é um dos dons que Deus me deu 
e farei de tudo para conservá-lo e expandi-lo e sempre ser fiel 
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e compromissado com as verdades de Deus. E isso me 
gratifica, pois um dom como esse serve para ajudar não só a 
mim, mas também a outras pessoas. 

Meu Deus eu quero aprender mais e mais, não por 
vaidade, nem só para agradar a mim e aos meus familiares, 
professores e amigos, mas para ser útil a mim, a minha 
família, à sociedade e principalmente agradar ao Senhor 
meu Deus. 

Por isto em teu nome Senhor já sou vitorioso nesta 
prova que irei fazer, a minha vaga pelo poder do nome de 
Jesus Cristo já foi escrita nos céus. A minha vitória vem de 
Deus, assim como a minha memoria e conhecimento.  

A minha força e vitória vem somente do Senhor Jesus 
Cristo. Deus meu como é maravilhoso ter esta certeza 
cravada em meu coração. Deus seja sempre louvado. 
Agradeço-te em o nome de Jesus Cristo. Amem.  

Cantai ao SENHOR um cântico novo, porque ele fez maravilhas; a 
sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Salmos 98:1 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para livrar das 
preocupações 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua PROTEÇÃO em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Deus ouve a minha oração. Oh! Pai de 
Misericórdia fazei que por vossa vontade eu obtenha o 
livramento das preocupações que me afligem neste 
momento. 

Senhor tu sabes das aflições, necessidades e 
preocupações que me ocupa minha mente.  

Meu Deus acredito que o Senhor já liberou todas as 
bênçãos no plano espiritual, por isto neste dia tomo posse 
das tuas promessas e declaro diante dos céus e da terra que 
já recebi o meu socorro em o nome de Jesus Cristo. 

Sou abençoado e uma pessoa afortunada de Deus, 
pois pedi e recebi suas bênçãos em tempo aceitável. 
Obrigado meu Rei e Príncipe da paz por me livrar e me 
acolher em sua presença santa.  

Toda honra e toda gloria seja dada somente a ti 
sempre. Obrigado meu Deus.  

Como tenho certeza meu Deus que o Senhor é o meu 
pastor e nada me faltará. A minha sorte é ter o Senhor como 
meu Salvador. Muito Obrigado meu Deus em o nome de 
Cristo Jesus. Amem. 
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Porém alegrem-se todos os que confiam em ti; exultem eternamente, 
porquanto tu os defendes; e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Salmos 
5:11 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para ter fidelidade com 
Deus 

 

Pelo poder de Deus eu recebo a tua ALIANÇA em o nome 
de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Senhor Deus, obrigado por me conceder a honra 
de falar com o Senhor e ainda ter a certeza de que sempre 
sou atendido e socorrido por suas misericórdias infinitas. 

Meu Pai venho te agradecer pelos milagres 
conquistados, fruto de oração e fidelidade ao Senhor. 

Meu Deus a tua palavra atesta que tudo que pedirmos 
com fé receberemos, sou testemunha viva desta promessa 
para a minha vida. Pois já sou prova da conquista de vários 
milagres e socorros. Obrigado, obrigado e obrigado. 

Meu Deus peço ao Senhor que conceda o privilegio 
de ter a tua companhia e amizade sempre. Senhor conceda 
também a tua fidelidade para que juntos possamos viver dias 
de paz e de felicidade. Agradeço ao Senhor pela honra e pela 
alegria de celebrar com o Senhor conquistas e livramentos.  

A minha maior felicidade é saber do teu amor por 
mim meu Deus. Aleluia, aleluia e aleluia. 

Obrigado meu Deus e meu pai. Glorias e glorias a teu 
santíssimo nome. 
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A minha vitória é a tua vitória meu Deus, e em teu 

nome a minha alma se compraz e celebra vitorias e milagres 
diariamente. Obrigado meu Deus em o nome de Jesus 
Cristo.  Amem.  

Não abandoneis, portanto, a vossa confiança; ela tem grande 
galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo 
feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus, 10:35-36 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para acalmar e abrandar 
temperamento de crianças  

 
Pelo poder de Deus eu recebo o teu LIVRAMENTO em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 
Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo de 

Deus, apresento neste instante a vida de (citar nome criança) e 
rogo a ti meu Deus que acalme e abrande o coração, a 
mente, o pensamento e o temperamento desta criança. 
Afaste de sua mente todo espirito de confusão, perturbação 
e revolta interior. Traga a luz e a paz em sua mente em nome 
de Jesus Cristo. 

Meu Deus faça com que (citar nome criança) a partir de 
hoje torne se uma criança calma, mansa e amável com seus 
pais, irmãos, avós, parentes e colegas. E que o espirito de 
agitação e perturbação caia por terra pelo poder do nome de 
Jesus Cristo, a quem tudo pertence e sempre pertencerá. 

Meu Deus pela autoridade a nós concedida em teu 
nome abençoou esta criança em o nome do Pai, do Filho e 
do Espirito Santo de Deus. 

Muito obrigado meu Deus, já te agradeço e exalto o 
teu Santo Nome. Deus grande, Deus de infinitas 
misericórdias. 

Receba agora a calma e a paz em o nome de Jesus 
Cristo (citar nome criança).  

Senhor te agradeço por me conceder espirito de 
calma, de paciência e de alegria para viver dias felizes na 
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terra. Meu Deus venho te agradecer pela vida e pelo milagre 
de viver dias de felicidade contigo. Agradeço pelas bênçãos 
recebidas. Obrigado em o nome de Jesus Cristo. Amem. 

Não tenho maior gozo do que este: o de ouvir que os meus filhos 
andam na verdade. 3João 1:4 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para obter abundancias  
 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua PROSPERIDADE em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Deus neste momento quero aquietar meu corpo, 
minha alma, meu coração e o meu espírito para me colocar 
diante de Deus em oração. 

Meu Deus eu quero agradecer por todas as coisas boas 
que têm acontecido em minha vida. 
Agradeço por tudo, muito obrigado, muito obrigado mesmo 
meu Deus em nome de Jesus Cristo.  

Meu Deus continue-me concedendo bênçãos e 
felicidades sempre e a cada dia serei mais grato a ti. Posso 
profetizar as minhas bênçãos, posso declarar a minha vitória 
sobre tudo o que têm me afligido, mas nesta hora eu 
DECLARO para minha vida e para a vida de todas as 
pessoas: 
         Muito dinheiro está fluindo para mim; Ótimos 
relacionamentos; Todas as pessoas que me afligiam a partir 
de hoje me alegrarão; Tudo o que me entristecia agora me 
alegrará! 

Meu Deus eu visualizo nesta hora, as coisas que quero 
conquistar, e vejo a possibilidade destas cenas se 
concretizarem em minha vida, em nome de Jesus Cristo eu 
oro e profetizo e visualizo isto sobre a minha vida. Aleluia. 
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Meu Deus sou muito grato por tudo, agradeço, 
declaro as bênçãos sobre minha vida e a cada dia que passa, 
creio que prospero em todos os sentidos da vida. Eu creio 
em ti meu Deus. Eu recebo as tuas promessas Senhor. 
Amem.  

Quando coloquei a minha vida diante da presença de 
Deus, a minha vida tomou novo rumo e um novo sentido, e 
pela misericórdia de Deus, vitorias e vitorias dia a dia 
chegam até a mim. Obrigado meu Deus em o nome de Jesus 
Cristo. Amem. 

Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Deuterenómio 
11:24ª 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para tornar se vencedor  
 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua ALIANÇA em o nome 

de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Senhor Deus com a tua proteção eu prometo a 
mim mesmo ser tão forte que nada poderá atrapalhar a 
minha paz de espírito. 

Senhor Deus prometo falar apenas de saúde, 
felicidade, e prosperidade para cada pessoa que eu 
encontrar. 

Senhor Deus prometo fazer todos os meus amigos 
sentirem que há algo de valor dentro deles. Ver o lado 
positivo de tudo e fazer meu otimismo se tornar real. 

Senhor Deus que eu pense apenas sobre o melhor, 
trabalhar apenas para o melhor e esperar apenas o melhor. 
Ser tão entusiasmado com o sucesso dos outros quanto eu 
sou para o meu próprio sucesso. Obrigado Jesus Cristo. 
Senhor Deus quero esquecer os enganos do passado e me 
concentrar apenas nas maiores realizações do futuro. 
Senhor Deus vou vestir uma expressão de alegria todo o 
tempo e sorrir para toda criatura viva que eu encontrar. 
Senhor Deus vou direcionar todo o meu tempo para  
melhorar de maneira a não sobrar tempo para criticar os 
outros. 

Senhor Deus que eu seja grande demais para 
preocupar-se, nobre demais para ter raiva, forte demais para 
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ter medo, e feliz demais para permitir a presença de 
problemas. 

Senhor Deus quero pensar o melhor de mim mesmo, 
e anunciar isso ao mundo, não em palavras ruidosas, mas 
sim em grandes ações. 

Senhor Deus quero viver na fé de que o mundo 
inteiro está do meu lado, à medida que sou sincero e 
verdadeiro quanto àquilo que há de melhor em mim. 

Sou consagrado agora pelo sangue de Jesus Cristo 
para ser luz e soldado do Exercito de Jesus Cristo na terra. 
Sou abençoado e amado de Deus. Obrigado meu Deus. 
Amem. 

Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes 
que não sabes. Jeremias 33:3 

Senhor Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus 
Cristo. Amem. 
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Oração para vencer o medo do 
abandono, rejeição e solidão. 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua PROTEÇÃO em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus, nos momentos de decepção e de tristezas, 

fique comigo não me abandones. Não deixe que minha 
alma se encha de amargura e que a minha fé não venha 
enfraquecer diante de nenhuma situação.  

Meu Deus faça com que eu creia sempre, que por seu 
infinito amor, aquilo que passei ou venha passar, não seja 
nunca maior que minha resistência.  
          Meu Deus que eu saiba sempre que quando as coisas 
não ocorrerem conforme o meu desejo é porque o Senhor 
sabe melhor aquilo que me convém. Que acima de tudo, 
meu coração não abrigue ódio, nem mágoa de quem quer 
que seja.  
          Meu Deus que eu acredite sempre na vitória final do 
bem, do amor e da verdade. Senhor Deus que a vitória da 
injustiça sempre me afigure temporária. Que eu me desligue 
das verdades passageiras e que encontre a única verdade 
duradoura: a fé inabalável no seu amor e na sua infinita 
compaixão. Ajuda-me Senhor, fique sempre comigo. Aleluia. 

Prometo a ti meu Deus em o nome de Jesus Cristo 
sempre levar uma palavra de fé e encorajamento a todas as 
pessoas que necessitarem de uma luz. Deus meu em quem 
confio. Obrigado e obrigado sempre. Amem. 
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Porque o SENHOR será a tua esperança e guardará os teus pés de 
serem presos. Provérbios 3:26 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para obter sucesso em 
vendas 

 

Pelo poder de Deus eu recebo a minha VITÓRIA em o 
nome de Jesus Cristo. Amem. 

Meu Senhor e meu Deus quero te agradecer pela 
capacidade profissional que me deste, ajuda-me a ter 
sabedoria, sinceridade e concretização nas minhas vendas e 
fechamento de negócios, sejam eles grandes ou pequenos. 

Meu Deus, que eu seja uma pessoa amigável para 
todos os meus clientes, colegas, amigos e familiares. Peço-te 
que nada de mal possa atrapalhar as minhas vendas e a 
minha vida. 

Meu Deus, que todos os clientes sejam abençoados 
com o produto que estou vendendo; venha até mim e que 
eu tenha sabedoria e habilidade para chegar até eles. 

Peço-te meu Deus e meu pai, que tenhamos um 
ótimo dia de trabalho, que possamos realizar ótimas vendas, 
pois todos que aqui estão necessitam deste emprego, pois 
todos têm famílias e necessitam honrar seus compromissos, 
e que o Senhor afaste de nós todas aquelas pessoas que aqui 
viriam apenas para descarregar em nós os problemas e as 
dificuldades encontradas por eles! Que o Senhor possa estar 
ao nosso lado para que tenhamos paciência e o 
entendimento necessário para enfrentar todos os problemas 
e que possamos atender nossos clientes!  
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Meu Deus te pedimos, que quando sairmos para 
nossos lares deixe aqui todos os problemas encontrados e 
tudo que não venha do Senhor, e que para nossos lares 
apenas levaremos os conhecimentos adquiridos, suas 
bênçãos e sua proteção!  

Obrigado meu Deus, porque Tu és o meu 
abençoador, meu único Senhor e Salvador. Abençoe meu 
Deus nosso dia de trabalho e que as vendas de hoje sejam 
sempre maiores. Aleluia, aleluia e aleluia. 

Como é maravilhoso Senhor receber a tua unção logo 
nas primeiras horas do dia. Sou ungido no poder e na 
autoridade de Deus para vencer todas as dificuldades e 
ainda ganhar a Salvação em Cristo Jesus. Obrigado meu 
Deus. Amem.  

Espera no SENHOR, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, 
pois, no SENHOR. Salmos 27:14 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para afastar pessoas 
traidoras 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a tua PROTEÇÃO em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 
Senhor meu Deus não permaneça silencioso para 

comigo. 
Pois o perverso, e a sua boca se abrem contra mim todos os 
dias; falando mal e mentiras, tramando e urdindo setas 
malignas e difamatórias. 
Senhor os traidores e caluniadores  me cercam com palavras 
de ódio e me atacam sem causa, afim de me ferir, magoar e 
diminuir como pessoa. 
Tudo isto porque sou abençoado de Deus, tenho Jesus 
Cristo como o Senhor da minha vida e das minhas atitudes. 
Meu Senhor sou uma pessoa de oração e de fé, retribuo em 
mim o mal pelo bem, e oro por estas pessoas, e peço a Deus 
que os abençoe e lhe conceda o perdão de todos os seus 
pecados.  
Peço meu Deus em o nome de Jesus Cristo que estas pessoas 
possam ver em mim a sua presença e com isto possam 
mudar suas atitudes e passem a viver e a compartilhar o bem 
como arrependimento de suas atitudes do passado. 

Meu Deus perdoe todas as pessoas que me desejam 
mal e que não querem ver o meu sucesso, abençoe tocando 
diretamente em seus corações, para que possa experimentar 
o verdadeiro agir do Espirito Santo de Deus em suas vidas. 
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Deus seja louvado para sempre.  
A certeza de todos os dias é saber que o Senhor nos 

ama e nos proporciona felicidades para viver dias melhores. 
Felicidade Senhor é ser feliz com a sua presença, nos 
consolando e imprimindo a certeza do seu amor em nossos 
corações. Obrigado Jesus Cristo. Amem. 

Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou 
teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha 
justiça. Isaías 41:10 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para cortar e libertar de 
encantos e maldições 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha LIBERTAÇÃO em 

o nome de Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus, pelo poder que há no nome de Jesus 

Cristo, eu repreendo, desligo e repreendo de mim, toda e 
qualquer maldição, feitiço vexame, sedução, magia negra, 
azares, encantos, poderes psíquicos, fascínio, bruxaria ou 
feitiçaria que tenha sido colocado sobre mim e sobre minha 
a árvore genealógica da minha família, por qualquer pessoa 
ou por qualquer fonte de ocultismo ou fonte psíquica e 
ordeno a todos os espíritos baixos relacionados a eles que 
nos deixem agora.  

Meu Deus eu me lavo no sangue de Jesus Cristo e me 
liberto de tudo que me prendeu até hoje. Estou livre, Estou 
livre, Sou liberto pelo poder do nome de Jesus Cristo. 

A minha vida é fruto do teu amor meu Deus. A 
minha coragem e força vem somente de ti. No teu nome 
meu Deus sou capacitado e recebo as chaves de Deus para 
abrir portas fechadas e tomar posse de tuas promessas. 
Obrigado meu Deus. Amem. 

E em ti confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, SENHOR, 
nunca desamparaste os que te buscam. Salmos 9 :10 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para vencer a ansiedade 
 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha VITÓRIA em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 
Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo de 

Deus, liberta-me da ansiedade que me aprisiona. Tenho tido 
tantas dificuldades em esperar a sua hora, do seu agir na 
minha vida pessoal, afetiva, espiritual, familiar, financeira, 
profissional, e nos meus projetos. 

Meu Deus eu quero me entregar inteiramente em 
suas Santas mãos e deixar que o Senhor faça em mim o seu 
querer e não mais a minha vontade. 

Meu Deus não quero viver preocupado e ansioso pelo 
futuro. 

Eu me submeto ao seu tempo, ao seu momento, sei 
que a sua hora de agir é melhor que a minha, portanto eu 
quero esperar em Ti. Senhor conforte o meu coração com a 
tua felicidade e a tua santidade. Meu pai obrigado por me 
ouvir e estender as suas mãos para me socorrer. Obrigado 
meu Deus, obrigado.  

A tua oração Senhor é um canto de felicidade para o 
meu coração. Meu coração aquieta quando elevo louvores e 
orações de agradecimento a ti. Obrigado meu Deus por me 
amar incondicionalmente. Amem. 
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Louvarei ao SENHOR em todo o tempo; o seu louvor estará 
continuamente na minha boca. Salmos 34:1 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para encontrar a alma 

gêmea  
 
Pelo poder de Deus eu recebo o meu AMOR em o nome de 

Jesus Cristo. Amem. 
Me Deus eu sei que existe neste mundo uma pessoa 

que o Senhor está reservando para mim, e que é a outra 
metade da minha alma.  
Bem no íntimo da minha alma, eu sei que o Senhor já 
preparou a minha metade, aquela que me fará feliz e eu farei 
feliz também. 
          Meu Deus sei que viveremos uma união maravilhosa e 
abençoada por ti meu Deus. 
Eu já agradeço Senhor, por haverdes criado a outra metade 
da minha alma e por estares providenciando para nos 
conduzir a um relacionamento feliz e duradouro. Amem. 

Meu Deus deste instante em diante prometo fazer a 
minha parte. Abro minha mente, meu coração, meus 
sentimentos e me preparo para receber com os braços 
abertos a chegada da minha metade, se essa for a vossa 
vontade.  

Senhor Deus eu vos agradeço, amado Pai, pelas 
muitas evidências e manifestações de vosso infalível amor e 
companheirismo, que sempre me consolam e sustentam, e 
me fazem compreender que nunca estou só. Que assim seja 
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sempre meu Deus. Obrigado por teu milagre em minha 
vida.  

Senhor sou grato a ti sempre todos os dias da minha 
vida. Pois a minha vida é um maravilhoso presente de Deus. 
Obrigado Santo de Deus por me amar e ensinar que só em 
ti a vida e vida em abundancia. Obrigado meu Deus pela 
chega da outra metade do meu coração. Amem. 

Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de Deus; e 
qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama 
não conhece a Deus; porque Deus é amor. - I João 4:7,8 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para libertar da depressão  

 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha LIBERTAÇÃO em 

o nome de Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus e eterno Pai, pelo Poder que há no nome 

de Jesus Cristo elimina agora da minha mente todos os 
pensamentos que me afligem e me deixa depressivo. 

Meu Deus elimina da minha mente e do meu 
subconsciente todas as decepções, iras, magoas, melancolia, 
ressentimentos e tristezas de toda e qualquer espécie ou 
pessoas que tem transformado meus pensamentos em 
atitudes negativas e me tornado escravo de forças negativas e 
de medicamentos controlados. 

A partir de hoje somente a vontade de Deus 
manifestará em minha vida, agora e sempre. 

Pela graça de Deus estou curado, estou liberto e 
determino no nome de Jesus Cristo que sou um ser sadio e 
perfeitamente liberto destes sentimentos inferiores. 

Dentro do meu coração jorra agora a fonte de agua 
viva, agua de Deus, estou feliz, estou curado, recebo esta 
nova vida para mim em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, 
aleluia e aleluia.  

Recebo as tuas benções Santo dos Santos e determino 
que pelo poder do nome de Jesus Cristo, sou ungido e 
abençoado na autoridade de Deus. Obrigado por me dar 
suas benções dia a dia. Obrigado meu Deus. Amem. 
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O SENHOR, pois, é aquele que vai adiante de ti; ele será contigo, 
não te deixará, nem te desamparará; não temas, nem te espantes. 
Deuterenómio 31:8 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para expulsar a inveja 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha PROTEÇÃO em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 
Senhor Deus venho humildemente te pedir um 

direcionamento espiritual para a minha vida. Conceda 
livramento de todo mal que insiste em me atacar, em forma 
de setas malignas da inveja.  

Meu Senhor que toda a inveja lançada contra mim, 
contra minha família, meus negócios seja destruída, guia-me 
nos caminhos da retidão e da tua justiça.  Eu te peço meu 
Deus pelo amor de teu filho Jesus Cristo, me proteja de toda 
inveja lançada por aquelas pessoas que gostam de me ver 
infeliz.  

Meu Deus tem piedade de mim. Tu És meu escudo e 
proteção sempre.  

Abençoa minha família, minha casa, meu trabalho e 
ajuda aos que cobiçam, abrindo-lhes as portas para o 
arrependimento. Senhor que a cobiça jamais faça parte dos 
meus planos e da minha vida. Protege meu Deus a minha 
família, meu lar e tudo aquilo a que eu empreender.  

Agradeço Senhor, desde já, na certeza de Tua 
proteção e amparo.   

Senhor dos Exércitos eu te louvo e te glorifico teu 
nome Santo. Obrigado meu Deus por me proteger, me guiar 
e me conduzir nos teus caminhos santos. Deus meu em 
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quem confio louvado seja o teu nome sempre. A minha 
felicidade consiste em te adorar no meu dia a dia. Amem.  

Os passos de um homem bom são confirmados pelo SENHOR, e ele 
deleita-se no seu caminho. Salmos 37:23 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para vencer a tristeza 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha FELICIDADE em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus peço a tua intercessão divina afastando 

todo espirito de tristeza, melancolia ou depressão que causa 
tristeza e infelicidade em meu coração. Senhor me ajude, 
preciso tanto deste milagre hoje para minha vida. Meus 
olhos e minha alma estão inundados na tristeza. Faça saber 
o teu poder em minha vida meu pai.  

Meu Deus e meu Salvador me conceda a tua 
misericórdia e apoio.  

Eu (citar nome) já declaro ser uma pessoa feliz, alias 
muito feliz. A partir daqui coloco o Senhor no controle da 
minha vida, da minha família e dos meus negócios. 

Sou sabedor meu Deus que o seu maior prazer é ver 
seus filhos felizes, realizados e te adorando sempre.  

Senhor o meu maior prazer a partir daqui será de ti 
adorar e te servir com a minha vida vestida na felicidade 
permanente do Senhor. 

Louvo-te, exalto e glorifico o teu Santo meu Deus. 
Aleluia, aleluia e aleluia. Obrigado Senhor por me 
presentear com o Espirito da Alegria, da Felicidade e do 
Amor. Amem. 
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Como é maravilhoso meu Deus poder acordar hoje e 
ter a tua Felicidade fazendo morada dentro do meu coração. 
A tua felicidade Senhor emana e transpira por cada célula 
do meu corpo. Sou um ser Feliz e muito amado de Deus. 
Obrigado meu Deus. Amem.  

Mas alegrem-se todos os que confiam em ti; exultem eternamente, 
porquanto tu os defendes; e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Salmos 
5:11 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para curar doenças graves 

 

Pelo poder de Deus eu recebo a tua CURA em o nome de 
Jesus Cristo. Amem. 

Santo Deus, a minha esperança e vida estão em suas 
mãos meu Deus, e seu filho Jesus Cristo. Senhor dos 
Exércitos Senhor dos Senhores, Rei dos Reis que comanda 
todas as coisas visíveis e invisíveis. O seu nome é exaltado 
entre as nações de geração em geração. 
Sou como uma árvore plantada junto às águas correntes da 
cidade do meu Deus. A minha vida é viçosa e os frutos são 
maduros e especiais.  
Senhor Tu és a minha esperança e pela Tua Palavra eu sou 
curado, ordenas e a doença se afasta, sou lavado pelas tuas 
águas purificadas, o Teu alimento, o Pão do Céu sacia-me a 
todo o instante, o meu corpo Te engrandece pelos feitos 
realizados.  
Meu Deus teus propósitos se cumprem na minha vida, não 
tenho motivos de pavor, És o meu refúgio nos dias da 
enfermidade, o mal é afastado pelo Poder do Teu Santo 
Espírito.  
Meu Deus eu guardo a Tua Palavra e as minhas dores são 
suavizadas e todas as enfermidades são lavadas no poder do 
teu sangue meu Deus. 
Na enfermidade Tu me confortas e unges a minha cabeça 
com óleo santo, até aos meus pés são abençoados.  
Meu Deus estou seguro e doença alguma poderá deixar-me 
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prostrado porque És o meu esconderijo, eu sigo em frente e 
vejo a Tua cura para as nações acontecerem. 
Meu Deus hoje  a minha cura estará diante de ti e já sinto 
teu poder me ungindo e me libertando desta enfermidade. 
Estou curado, sou um ser sadio livre e liberto pelo poder de 
Deus e seu filho Jesus Cristo. 

Senhor Deus te agradeço do fundo do meu coração 
por me conceder o teu Espirito de cura, aquele que me faz 
ser integro e sadio no dia a dia. Obrigado sempre por me 
curar e me orientar. Muito Obrigado. Amem. 

Porque te restaurarei a saúde, e te curarei as tuas chagas, diz o 
SENHOR; porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: É Sião, já ninguém 
pergunta por ela. Jeremias 30:17 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Senhor eu aceito os caminhos dos céus para minha vida 

César Lustosa Spiritual Self Help – www.cesarlustosa.com 

170 

 
Oração para encontrar colocação 

de trabalho 
 
Pelo poder de Deus eu recebo o meu TRABALHO em o 

nome de Jesus Cristo. Amem. 
Em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo de 

Deus. 
Meu Deus eu te apresento a minha vida, minhas 

necessidades e privações pelas quais estou passando.  
Senhor eu sei que tu sabes o quanto tenho buscado 

uma vaga de trabalho,  estou abatido e triste. Sei que mereço 
algo digno para fazer, para que eu possa tirar o meu sustento 
e da minha família. 

Meu Deus eu sei que a porta que o Senhor abre 
homem algum consegue fechar e nem dizer não para uma 
determinação sua. Por isto meu papai dos céus me ajude, me 
socorre, abre uma porta de trabalho para que eu possa me 
sentir uma pessoa capaz, realizada e pronta ajudar a mim, a 
minha família e o meu empregador. 

Meu Deus coloco a minha vida, minhas qualidades e 
as minhas habilidades pessoais e profissionais em suas santas 
mãos. Confio no Senhor e sei que neste instante o Senhor 
já prepara uma oportunidade de trabalho para mim. Meu 
Deus eu recebo agora a tua provisão divina e me visto na tua 
graça e declaro ser mais que vencedor no nome Santo de 
Jesus Cristo.  
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Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo 
pela vaga de trabalho que abriste para mim neste dia. 
Aleluia, aleluia e aleluia. 

A minha provisão vem somente do Senhor e sei 
querido Deus que a partir de agora a minha vida tomará 
novo rumo, e as portas de emprego surgirão e eu saberei 
reconhecer que é a tua destra me dirigindo rumo aos 
caminhos de Deus. Obrigado meu Deus em o nome de Jesus 
Cristo por me socorrer e me conceder teus milagres sem 
medida. 

Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas 
coisas vos serão acrescentadas. - Mateus 6:33 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Oração para tomar posse dos 
elementos espirituais de Deus 

 
Pelo poder de Deus eu recebo a minha POSSE em o nome 

de Jesus Cristo. Amem. 
Meu Deus e eterno Pai, venho te invocar em o nome 

de teu amado filho Jesus Cristo, que eu seja banhado do 
alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, com teus 
elementos Espirituais, me banhe com a Tua Misericórdia, 
Teu Perdão, Tua Justiça, Com a Tua Verdade, Com a Tua 
Sabedoria, Com a Tua Fé, Com o Teu Bem e com o Teu 
Amor. 

Meu pai fazei que estes elementos espirituais a partir 
de hoje inunde todo o meu Ser, fazendo e me tornando 
uma nova criatura. 

Pai fazei de mim uma nova pessoa, um ser de luz e 
compromissado com as tuas verdades. 

Mas o meu maior desejo meu Deus é ganhar o Reino 
dos Céus, obtendo a Salvação da minha alma em Cristo 
Jesus Cristo. Quero a minha Salvação meu Deus em o nome 
de Jesus Cristo. 

Meu Deus faça com que a cada dia estes elementos 
Espirituais: A misericórdia, o perdão, a justiça, a verdade, a 
sabedoria, a fé, o bem, e o amor habite todo o meu ser e seja 
meu viver diário. 
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Eu recebo agora meu eterno Deus teus elementos 
Espirituais em o nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo 
de Deus. Aleluia. 

Agora sei que o SENHOR salva o seu ungido; ele o ouvirá desde o 

seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita.  

Sl. 20:6 

Eu te agradeço meu Deus em o nome de Jesus Cristo. 
Amem. 
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Agradecimento a Deus 

Meu Pai, No nome do Senhor Jesus Cristo, desde já 
eu te agradeço. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.  

Obrigado, PAI, pelas oportunidades que me tens 
dado de testemunhar o Amor com que amas a mim e a 
todas as pessoas. 

Obrigado meu Deus por Teu perdão e por dar-me 
uma vida plena e abundante. 
Senhor, a Ti, que já és dono de tudo o que sou e que 
possuo, dedico a minha vida, clamando que ela possa ser 
usada para fins nobres e verdadeiros e que todos os frutos de 
minha vida Honrem e Glorifiquem o Teu nome.  

 

FIM... 
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Fé e prosperidade 

O caminho começa aqui. 

Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente 
mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme 
o seu poder que opera em nós. 
Se atentamente ouvires a voz do SENHOR, teu Deus, tendo 
cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te 
ordeno o SENHOR, teu Deus, te exaltará sobre todas as 
nações da terra.  

Se ouvires a voz do SENHOR, teu Deus virão sobre ti 
e te alcançarão todas estas bênçãos:  
Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo.  

Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e 
o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas 
ovelhas.  
Bendito o teu cesto e a tua amassadeira.  
Bendito serás ao entrares e bendito, ao saíres.  

O SENHOR fará que sejam derrotados na tua 
presença os inimigos que se levantarem contra ti; por um 
caminho, sairão contra ti, mas, por sete caminhos, fugirão 
da tua presença.  

O SENHOR determinará que a bênção esteja nos 
teus celeiros e em tudo o que colocares a mão; e te 
abençoará na terra que te dá o SENHOR, teu Deus.  
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O SENHOR te constituirá para si em povo santo, 
como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do 
SENHOR, teu Deus, e andares nos seus caminhos.  
E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome 
do SENHOR e terão medo de ti.  

O SENHOR te dará abundância de bens no fruto do 
teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, 
na terra que o SENHOR, sob juramento a teus pais, 
prometeu dar-te.  

O SENHOR te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para 
dar chuva à  tua terra no seu tempo e para abençoar toda 
obra das tuas mãos; emprestarás a muitas gentes, porém tu 
não tomarás emprestado.  

O SENHOR te porá por cabeça e não por cauda; e só 
estarás em cima e não debaixo se obedeceres aos 
mandamentos do SENHOR, teu Deus, que hoje te ordeno, 
para guardá-los e cumprir.  
Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, 
nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros 
deuses, para os Servires. 
Honra ao SENHOR com os teus bens, e com a primeira 
parte de todos os teus ganhos. 

E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de 
vinho os teus lagares. 

É, com efeito, coisa fácil aos olhos de Deus enriquecer 
repentinamente o pobre.  
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A bênção divina não se faz esperar para recompensar 
o justo. Em pouco tempo ele o faz crescer e dar fruto. 

Faze todas as tuas oferendas com um rosto alegre, 
consagra os dízimos com alegria. 

Dá ao Altíssimo conforme te foi dado por ele, dá de 
bom coração de acordo com o que tuas mãos ganharam, 
pois o Senhor retribui a dádiva, e recompensar-te-á tudo sete 
vezes mais. 

 Aquele que adora a Deus na alegria será bem 
recebido, e sua oração se elevará até as nuvens. 

Escrituras Sagradas  
            Promessas de Deus para nós 
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Conclusão 

Faça bom uso dos ensinamentos através das orações 
contidas neste livro. Sabemos que todas as coisas cooperam 
para o bem daqueles que amam a Deus e que tem Deus à 
frente de sua vida e de seus negócios.  

Seja fiel a Deus e a você também... Sempre! 
Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, 

pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. - João 15:7 
Final para o começo de um grande projeto de vida. 

VOCÊ ABENÇOADO! 
A nossa forma de agradecer está na atitude de saber o 

que ele quer de nós. É recompensador agirmos assim com 
quem nos criou e dá provas de seu amor a todo instante. 

Meu muito OBRIGADO a cada um de vocês. Deus o 
abençoe sempre. 

Você pode criar o que quiser na sua mente, e realizar 
na prática, eis ai o MILAGRE. 

 
Amo ao SENHOR, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. 

Porque inclinou para mim os seus ouvidos; portanto, invocá-lo-ei enquanto 
viver. - Salmos 116:1, 2 

 
Cesar Lustosa 
Muito obrigado, muito obrigado. 
Que Deus os abençoe! 
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Bibliografia estudada pelo autor 
 Bíblia Sagrada/Escrituras Sagradas 

 Pesquisas diversas do autor, além de diversas  
semanas de orações e orientações espirituais. 
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Quem é César Lustosa 
 
César Lustosa é natural de Araguaína, 

Estado do Tocantins, criado na Cidade de Novo 
Planalto/Goiás, reside na cidade de Paraíso do 
Tocantins. Nasceu em 1969. Não é Ph.D. É um 
prático que aprendeu fazendo na prática. É 
Consultor, Escritor, Palestrante e Coach, voltado 
para linha de vida. Funcionário Público,  
Desbravador, Ecologista, Amante da Vida, 

Voluntário em tudo que eleva e promove a vida humana, Pai e 
temente a Deus. Praticante da Lei da Atração, do Pensamento Positivo 
e do Poder da mente mestra alinhada a Deus, o grande arquiteto do 
Universo.  

Foi Presidente do CONDEPAR – Conselho de 
Desenvolvimento Econômico de Paraíso, Fundador do Instituto Serra 
do Estrondo e hoje é Vice Presidente do CODESP  Comitê de 
Desenvolvimento Econômico e Social de Paraíso do Tocantins, 
Fundador do projeto da Escolinha Ambiental Tamanduá, de educação 
ambiental informal para crianças e jovens de 05 a 16 anos de idade, só 
entre os anos de 2009 e 2010 mais de Nove mil adolescentes tiveram 
acesso às palestras gratuitas de educação ambiental e noções de 
desenvolvimento sustentável. É sócio Empresa César Lustosa– 
Motivando para a Felicidade.  

É Autor dos Livros: O Outro Lado das Palavras, livro lançado na 
Bienal do Livro do Rio de Janeiro, sendo o mais jovem escritor 
brasileiro no ano de 1995, sendo o primeiro Escritor Tocantinense a 
autografar na Bienal do Rio. A menina Esperança;  A Lenda do Pequi; 
Ritual de Prosperidade em 28 dias; Curso Vencendo pela Fé; Sete Segredos de 
Deus, Jejum e Milagres, Perdão em 28 dias, DVD Você Pode. Bastar Crer! 
Já em sua segunda edição. Ambos lançados e difundidos em todo País. 
Livro A Revolução dos Campeões de Vendas e também o Livro A Arte 
de Encantar Clientes. 
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César Lustosa é participante ativo em treinamentos de 
qualificação profissional, como Vendas, Atendimento ao cliente, 
Coach, Marketing Pessoal, Empreendedorismo para jovens, Motivação 
e Desenvolvimento Pessoal, com os maiores profissionais do País, 
visando oferecer serviços de ponta e com capacidade de transformar 
sonhos em metas alcançáveis, através de suas palestras e treinamentos. 

César Lustosa é presente na Estante do Escritor Goiano, do 
Serviço Social do Comércio e em diferentes agremiações sociais, 
culturais e de classe, entre as quais União Brasileira de Verbete do 
Dicionário Bibliográfico de Goiás, e do Dicionário Bio-Bibliográfico 
do Estado do Tocantins, de Mário Ribeiro Martins. Encontra-se na 
Estante do Escritor Tocantinense, da Biblioteca Pública do Espaço 
Cultural de Palmas, Biblioteca Pública Cora Coralina, de Paraíso do 
Tocantins e diversas Bibliotecas Públicas e Escolas do Estado e do 
País. 

 
César Lustosa 

Escritor, Palestrante e Coach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Senhor eu aceito os caminhos dos céus para minha vida 

César Lustosa Spiritual Self Help – www.cesarlustosa.com 

182 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

SIM, Quero Mais Informação. 

Das obras do autor César Lustosa, ou para agendar suas Palestras e 
Treinamentos basta acessar o site: 

www.cesarlustosa.com 

E-mail: cesarpparaiso@hotmail.com 

Telefone (63) 3361 2711 /9281 5408 /8427 2692 

Será um grande prazer fazer parte da sua história de sucesso. 
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Atenção 

 

Você tem toda liberdade de: 

 Compartilhar, Copiar, Distribuir e Transmitir esta obra; 

 Jamais fazer uso comercial desta obra. 

Ainda sujeito as condições: 

 Você deve creditar esta Obra da forma especificada pelo 
autor. Mas não de não de maneira que sugere que este 
concedeu qualquer aval ou representação a você ou ao 
seu uso. 

 Para qualquer utilização ou distribuição, você deve deixar 
claro a terceiros os termos da licença a que se encontra 
submetida esta obra. A melhor maneira de fazer isso é 
com um link para pagina do autor do livro – 
www.cesarlustosa.com     

 

 

 

 

http://www.cesarlustosa.com/
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