
MANUAL DE GUERRA ESPIRITUAL CRISTÃO

“E os céus louvarão as tuas maravilhas,

Ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos ”

Salmo 89: 5
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LOUVOR E ADORAÇÃO DIÁRIA
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DECLARAR MINHA AUTORIDADE EM CRISTO, 

COLOCAR A ARMADURA DE DEUS DIARIAMENTE 

FAÇA O SANGUE DE JESUS   DIARIAMENTE ORE 

NO ESPÍRITO (LÍNGUAS)

DECLARAR A PROTEÇÃO DE DEUS NA CAMINHADA DE 

CRISTO EM OBEDIÊNCIA RADICAL

LOUVE E ADVOGUE-O NA BATALHA LEMBRE-ME 

QUEM ESTÁ COMIGO

PEÇA AO PAI QUE ENVIE ANJOS GUERREIROS DECLAREM 

MINHA VITÓRIA EM CRISTO

ORAÇÃO E JEJUM

CONDUZIR E COMANDAR O INIMIGO 

CHAMAR O NOME DE JESUS

USE A ESPADA (A PALAVRA) NO FINAL DOS TEMPOS



1) LOUVOR E ADORAÇÃO DIÁRIOS

Louve e cante ao Senhor sempre que possível. Que Seus louvores estejam continuamente em minha boca.

• Cantarei sobre o grande amor do Senhor para sempre; com a minha boca, tornarei conhecida a tua fidelidade de geração em geração. (Salmo 89: 1)

Venha, vamos prostrar-nos em adoração, vamos nos ajoelhar diante do Senhor nosso Criador. (Salmo 95: 6)

Eu darei graças ao Senhor por causa de sua justiça; Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. (Salmo 7:17)

Cantarei louvores ao Senhor, pois ele tem sido bom para mim. (Salmo 13: 6)

Bendirei ao Senhor em todos os momentos: o seu louvor estará continuamente na minha boca. (Salmo 34: 1) Eu te exalto, ó Senhor. 

Exaltado seja meu Deus e meu Salvador! (Salmo 18:46)

Eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração; Eu mostrarei todas as tuas obras maravilhosas. (Salmo 9: 1) Louvarei ao Senhor por toda a minha 

vida; Vou cantar louvores ao meu Deus enquanto eu viver. (Salmo 146)

Portanto, te darei graças, ó Senhor, entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. (Salmo 18:49)

Cantarei ao Senhor por toda a minha vida; Vou cantar louvores ao meu Deus enquanto eu viver. (Salmo 104: 33) Eu adoro você no 

esplendor da sua santidade. (Salmo 96: 9)

Eu te adoro em Espírito e em verdade. (João 4:24)
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2) PURIFICAÇÃO DIÁRIA

Arrependa-se de seus pecados e peça ao Senhor para purificá-lo diariamente. Renda-se, rededique-se e consagre-se ao Senhor 

diariamente.

•

•

•

•

•

ME ARREPENDO de todos os meus pecados de omissão e comissão. Perdoe-nos Senhor por meus muitos pecados. (Mateus 4:17) EU ME SUBMETO, 

espírito, alma e corpo completa e inteiramente a VOCÊ e à Sua Vontade. (Tiago 4: 7)

EU PERDOO a todos e tudo que me machucou e veio contra mim no passado. (Mateus 6:14) ESQUEÇO o que está para trás e me esforço 

para o que está à frente. Eu declaro que meu passado está morto. (Filipenses 3:13)

EU QUEBRO toda maldição que foi colocada sobre mim pelo sangue do Cordeiro, seja auto-imposta ou colocada sobre, por qualquer fonte demoníaca e 

qualquer coisa falada sobre mim que não seja de você. Eu quebro todas as maldições e laços de alma que são um obstáculo em minha caminhada com o 

Senhor. (Gálatas 3:13)

3) PERGUNTE E RECEBA O ESPÍRITO SANTO DIARIAMENTE / ENCHA SUA LÂMPADA COM ÓLEO

As lâmpadas de óleo acabam ficando sem óleo. Visto que o Senhor só levará consigo aqueles cuja lâmpada está cheia de óleo, você deve pedir ao Senhor 

para encher sua lâmpada com óleo todos os dias. Peça ao Espírito Santo que entre em seu coração todos os dias e receba uma nova unção do Senhor.

• MEU SENHOR E MEU DEUS, peço-lhe em nome de Jesus que me encha com o Espírito Santo. (Lucas 11:13)

• MEU SENHOR E MEU DEUS, peço-te, em nome de Jesus, que enches a minha lâmpada com azeite ao máximo. (Mateus 25: 4)

• MEU SENHOR E MEU DEUS, peço-lhe que me conduza em todos os sentidos pelo Espírito Santo. (Romanos 8:14)



4) DECLARAÇÕES DIÁRIAS DE QUEM SOU EM CRISTO

Há uma diferença entre pedir algo e declarar ou decretar algo. O Senhor nos deu Sua Palavra e podemos declarar e 

decretar Sua Palavra com autoridade. Isso é importante especialmente quando se trata de proclamar quem ELE 

disse que somos individualmente.

Também decretarás alguma coisa, e ser-te-á estabelecido; e a luz brilhará em teus caminhos. (Jó 22:28)
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DECLARO QUE SOU FILHO / FILHA DE DEUS ALMGHTY (Gálatas 4: 7) DECLARO QUE SOU 

AMDEAMENTE AMADO (Romanos 8:38)

DECLARO QUE SOU CIDADÃO DO CÉU (Filipenses 3:20) DECLARO QUE SOU 

ESCOLHIDO (1 Pedro 2: 9)

DECLARO QUE ESTOU VIVO COM CRISTO (Efésios 2: 4) EU DECALIO 

ESTOU COMPLETO NELE (Colossenses 2:10)

DECLARO QUE SOU UMA NOVA CRIAÇÃO (2. Coríntios 5:16)

DECLARO QUE SOU OBRA DE DEUS (Efésios 2:10)

EU DECALIO SOU PERDOADO E REDIMIDO (Gálatas 3:13) DECLARO QUE 

SOU JUSTO DIANTE DE DEUS (Filipenses 3: 9)

DECLARO QUE SOU SELADO COM O ESPÍRITO SANTO (Efésios 4:30)

DECLARO QUE ESTOU SENTADO EM LUGARES CELESTIAL COM ELE (Efésios 2: 6) DECLARO QUE 

ESTOU CHEIO DA PAZ DE DEUS (Filipenses 4: 7)

DECLARO QUE SOU ABENÇOADO COM TODAS AS BÊNÇÃOS ESPIRITUAIS (Efésios 1: 3)

DECLARO QUE POSSO FAZER TODAS AS COISAS ATRAVÉS DE CRISTO QUE ME FORTALECE (Filipenses 4:13) DECLARO QUE SOU MAIS DO 

QUE UM VENCEDOR POR MEIO DE JESUS   CRISTO (Romanos 8: 37) DECLARO QUE SOU O EIXO DE BATALHA DO SENHOR DEUS TODO 

PODEROSO (Jeremias 51 : 20)

DECLARO QUE JÁ TENHO A VITÓRIA EM CRISTO! (1 Coríntios 15:57)

5) DECLARAR MINHA AUTORIDADE EM CRISTO

O Senhor não só deu a Sua Palavra para declarar quem somos em Cristo. Ele também decretou o tipo de autoridade que 

recebemos em Cristo. Devemos declarar nossa autoridade em Cristo também.

• DECLARO QUE O SENHOR DEUS DEU AUTORIDADE para pisar em cobras e escorpiões e vencer todo o poder 

do inimigo; nada vai me prejudicar. (Lucas 10:19)

DECLARO O SENHOR DEUS DEU AUTORIDADE para amarrar o inimigo e toda a sua obra. Ele disse que tudo o que eu 

ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que eu desligar na terra será desligado no céu. (Mateus 18:18)

SE ESTE FOR MEU CHAMADO, DECLARO que estarei fazendo obras ainda maiores do que as que Jesus fez na terra, porque 

Jesus Cristo foi para o Pai. (João 14:12).
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•



6) FAÇA O SANGUE DE JESUS   DIARIAMENTE

Nada é mais poderoso do que o sangue de Jesus Cristo. Jesus morreu por nós para que possamos implorar Seu sangue para vencer este 

mundo e todo o poder do inimigo. Ele quer que usemos essa arma espiritual diariamente.

Apocalipse 12:11 “Eles triunfaram sobre ele pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; eles não amaram tanto 

suas vidas a ponto de fugir da morte ”.
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Eu imploro o Sangue do Cordeiro sobre meu corpo físico, alma e espírito. Eu imploro o Sangue 

do Cordeiro sobre meus pensamentos e sonhos.

Eu imploro o Sangue do Cordeiro sobre o corpo físico, alma e espírito de meus entes queridos.

Eu imploro o Sangue do Cordeiro sobre minha casa, carros, animais de estimação, carros, computadores e todos os meus pertences. Eu imploro o 

Sangue do Cordeiro contra quaisquer doenças que possam vir contra mim ou meus entes queridos.

Eu imploro o Sangue do Cordeiro contra todos os planos que o diabo e seus asseclas têm contra mim, incluindo todos os humanos, híbridos, 

demônios, anjos caídos, gigantes, bruxas ou quaisquer outras forças do mal sob seu comando. Eu imploro o Sangue do Cordeiro contra qualquer 

desastre natural que possa vir contra mim.•

7) COLOQUE A ARMADURA DE DEUS DIARIAMENTE

Visto que estamos vivendo nos últimos dias e o inimigo está atacando o povo de Deus implacavelmente, é importante que vestamos a armadura de 

Deus diariamente.
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MEUS PÉS estão equipados com a prontidão que vem do evangelho da paz. (Efésios 6:15) ESTOU 

COLOCANDO a couraça da justiça. (Efésios 6:14)

ESTOU COLOCANDO o capacete da salvação. (Efésios 6:17)

ESTOU COLOCANDO o cinto da verdade preso em minha cintura. (Efésios 6:14) ESTOU 

SEGURANDO o escudo da fé. (Efésios 6:16)

ESTOU SEGURANDO a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. (Efésios 6:17) ESTOU TRAZENDO 

as vestes do louvor (Isaías 61: 3)

Estou vestindo a armadura da luz (Romanos 13:12)

8) ORE NO ESPÍRITO (LÍNGUAS)

Orar em línguas é outra arma espiritual que o Senhor colocou à disposição de Seu povo. Quando você ora em línguas, o Espírito 

Santo está intercedendo por você com gemidos que nenhum espírito maligno pode entender. Estabeleceu uma linha de 

comunicação direta entre nós e o Pai do céu.

Se você se encontrar em cativeiro, ore em línguas. Se você anda na escuridão, ore em línguas. Se você começar a sentir medo, ore em 

línguas. Você não tem que falar alto, apenas ceda ao Espírito Santo.

Isaías 60: 1 “Todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava”.



9) DECLARAR A PROTEÇÃO DE DEUS EM CRISTO

Outra área em que precisamos fazer declarações de fé se refere à proteção que Ele mesmo dá.

• EU MORO NO LUGAR SEGREDO DO MAIS ALTO, por isso vou descansar na sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: “Ele é o meu refúgio e a 

minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio”. (Salmo 91: 1-2)

O SENHOR É MEU LUGAR ESCONDIDO, e você me protegerá de problemas e me cercará de canções de libertação. (Salmo 32: 7)

O DEUS ETERNO É MEU REFÚGIO e por baixo estão os braços eternos. Ele expulsará meus inimigos antes de mim, dizendo: 

'Destrua-os!' (Deuteronômio 33:27)

PORQUE O SENHOR É O MEU REFÚGIO Não temerei o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que rasteja 

na escuridão, nem a peste que destrói ao meio-dia. Mil podem cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas não chegará perto 

de mim. (Salmo 91: 5-7)

PORQUE EU DIGO QUE O SENHOR É O MEU REFÚGIO E FAÇO AO SENHOR A MAIS ALTA MORADIA. Nenhum dano me alcançará, nenhum desastre 

chegará perto de minha tenda. Pois ele ordenará aos seus anjos concernentes a mim que me guardem em todos os meus caminhos. (Salmo 91: 9-11)

PORQUE EU AMO O SENHOR, sei que o Senhor vai me resgatar. Ele me protegerá, pois reconheço Seu nome. Eu vou invocá-lo, e ele 

vai me responder. Ele estará comigo na angústia, Ele me livrará e me honrará. (Salmo 91: 14-15)

POSSO DIZER COM CONFIANÇA: “O Senhor é meu ajudador; Eu não terei medo." (Hebreus 13: 6)

AINDA EU CAMINHO ATRAVÉS DO VALE DA MORTE DA SOMBRA, não temerei mal algum: pois tu estás comigo. (Salmo 23: 4)
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10) CAMINHE EM OBEDIÊNCIA RADICAL

Estas são palavras pessoais que o Senhor falou comigo, mas que se aplicam a todos os Seus filhos ”

Ouça minha voz. Obedeça minha voz. Ande com minha voz. Eu dirigirei seus passos. Confie em mim a cada passo do caminho. Vou instruí-lo no caminho que 

você deve seguir. Eu vou te dizer o que fazer. Eu vou te dizer o que não fazer. Quando eu disser para ficar em silêncio, fique em silêncio. Quando eu disser vá, 

vá. Vou abrir uma porta e dizer “ande”. Não espere. Declare o que eu digo para você declarar. Fique firme. Não se mova por nada, mas apenas pela Minha 

Palavra.

11) LOUVA E LOUVÁ-LO NA BATALHA

Quando você se encontrar no meio da batalha, em cativeiro ou rodeado de inimigos, comece a cantar e a adorar ao Senhor. 

Existem dois milagres / vitórias poderosos registrados nas escrituras quando Seu povo começou a louvá-lo no meio de suas 

dificuldades:

Atos 16:24 “Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, 

houve um terremoto tão violento que as fundações da prisão foram abaladas. Imediatamente todas as portas da prisão se abriram e as 

correntes de todos se soltaram ”.

2. Crônicas 20:20 “Josafá designou homens para cantar ao Senhor e louvá-lo pelo esplendor de sua santidade, enquanto saíam à frente do 

exército, dizendo:“ Dai graças ao Senhor, porque seu amor dura para sempre . ” Quando eles começaram a cantar e louvar, o Senhor armou 

emboscadas contra os homens de Amon e Moabe e do Monte Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados ”.



12) LEMBRE-ME QUEM ESTÁ COMIGO

O Senhor dos Senhores e Rei dos Reis que está dentro de mim é poderoso e poderoso. Ele reinará sobre o céu e a terra para todo o sempre. O 

diabo não está lutando contra mim, mas contra Aquele a quem foi dada toda a autoridade sobre o céu e a terra.

2 Crônicas 20:15 “Assim vos diz o Senhor: 'Não tenhas medo nem desanimeis por causa deste vasto exército. Pois a batalha não é 

sua, mas de Deus ”.

13) PEÇA AO PAI QUE ENVIE OS ANJOS GUARDAÇÕES

Jesus disse a Pedro que ele poderia simplesmente pedir e o Pai enviaria a Ele 12 legiões de anjos para ajudá-lo. Naquela época, 

uma legião do exército romano tinha 5.200 soldados. Jesus disse que ele poderia apenas ter perguntado e o Pai teria enviado 

62.500 anjos. Para colocar isso em contexto, apenas um anjo do Senhor feriu 185.000 homens assírios e nenhum sobreviveu.

Se você estiver com problemas no fim dos tempos, também pode pedir ao Pai para enviar anjos guerreiros para ajudá-lo:

“Você pode me pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei”. (João 14:14)

“Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que 

ele nos ouve - tudo o que pedimos - sabemos que temos o que lhe pedimos ”. (1. João 5:14)

14) DECLARAR MINHA VITÓRIA EM CRISTO

Lembre-me de que a batalha já está ganha. Jesus já conquistou a vitória!

A escuridão dura apenas um pouco, e então vem a ceia das bodas do Cordeiro.

Faz diferença se você travar a batalha e já souber que a vitória foi conquistada antes mesmo de entrar em conflito. 

Só precisamos obedecer e ser fiéis até o fim.

•

•

Mas graças a Deus! Ele me dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. (1 Coríntios 15:57)

Eu sou SEU machado de batalha e arma de guerra: pois comigo Ele quebrará em pedaços as nações, e comigo Ele destruirá reinos. 

(Jeremias 51:20)

Pois todo nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que venceu o mundo, até mesmo nossa fé. (1 João 5: 4)

Posso fazer todas as coisas por meio de CRISTO que me fortalece. (Filipenses 4:13)

Nenhuma arma forjada contra mim prosperará; e toda língua que se levantar contra mim em julgamento eu a condenarei. Esta é 

a herança dos servos do SENHOR. (Isaías 54:17)

Jesus disse que todas as coisas são possíveis para eles do que acreditar. Acredito que já tenho a vitória! (Marcos 9:23)

•

•

•

•



15) ORAÇÃO E JEJUM

Muitos do povo de Deus na Bíblia foram convidados a orar e jejuar. O próprio Jesus jejuou por 40 dias.

Este é um mistério em alguns aspectos, mas a oração e o jejum podem mover montanhas que a oração sozinha nem sempre poderia mover. Fornece 

combustível para o fogo das orações, por isso é uma arma espiritual muito importante.

“E quando ele entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E ele disse-lhes: 

Esta espécie não pode surgir por nada, mas por oração e jejum. ” (Marcos 9:28)

16) PRENDER E COMANDAR O INIMIGO

Já que estamos lutando uma guerra e o Senhor nos deu armas espirituais, precisamos assumir nossa autoridade e emitir ordens para 

os espíritos malignos, servos, principados e demônios que vêm contra nós.

•

•
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Em nome de Jesus Cristo, eu amarro o Reino do Mal, o diabo, todos os demônios, anjos caídos e híbridos. Em nome de Jesus Cristo, 

cancelo todas as designações dos poderes do mal contra mim ou meus entes queridos.

Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que qualquer poder maligno, incluindo anjos caídos, principados, espíritos demoníacos e toda maldade 

espiritual em lugares altos, que foi enviado para me atacar, meus entes queridos ou meus irmãos e irmãs em Cristo, volte e atacar os 

remetentes.

Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno aos demônios um combate aberto com outros demônios, para dividir seu exército e destruir o reino de Satanás. 

Eu comando a guerra civil no reino de Satanás. Nós fazemos com que as forças do diabo lutem umas contra as outras.

Eu proíbo toda e qualquer classe de demônios demoníacos de Satanás de exercer influência sobre qualquer área da minha vida - meu local de trabalho, meu 

(s) veículo (s) e transporte, minha residência, minhas finanças, minha saúde, meus filhos, meus parentes, minhas interações com outros, e a região onde eu 

moro e trabalho no poderoso nome de Yahushua. Eu amarro e envio de volta a Yahushua para julgamento todas as tentativas por forças demoníacas de 

corromper o meu DNA ou de meus entes queridos e o de nossa linhagem por infiltração de qualquer tipo.

Eu quebro e cancelo qualquer tentativa de implantar em meu corpo ou no de meus entes queridos qualquer coisa que mude meu DNA ou seu DNA e 

cause corrupção.

Yahushua, em seu poderoso nome, eu ungi e selo todos os pontos de entrada com seu precioso sangue, cobrindo-os e evitando-os de todas 

as tentativas de infiltração por demônios de qualquer tipo. ”

•

•

•

•

•

17) CHAMAR O NOME DE JESUS

Se você se encontrar em uma situação desesperadora, sem saída, invoque o nome de Jesus. À menção 

do Seu Nome, anjos vêm, demônios fogem e a atmosfera muda.

“Ao nome de Jesus deve dobrar-se todo joelho, tanto no céu como na terra e debaixo da terra”. (Filipenses 2:10) “Todo aquele que 

invocar o nome do Senhor será salvo.” (Romanos 10: 12-14)



18) USE A ESPADA (A PALAVRA) NOS TEMPOS FINS

Aqui estão as escrituras-chave para as várias situações e emoções que podemos enfrentar nos próximos dias:

CONFIAR EM

Salmo 25: 1 “Em ti, Senhor meu Deus, ponho a minha confiança”.

Isaías 26: 3 “Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti. Confiai no Senhor para sempre, 

porque no Senhor Jeová está a força eterna ”.

Provérbios 3: 5 “Assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração; e não te 

estribes no teu próprio entendimento ”.

Salmo 9: 9 “O Senhor também será um refúgio para os oprimidos, um refúgio em tempos de angústia. E os que conhecem o teu nome confiarão 

em ti: pois tu, Senhor, não desamparaste os que te procuram ”.

Salmo 18: 2 “Eu te amarei, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador; meu Deus, minha força, 

em quem confiarei; meu broquel, e o chifre da minha salvação, e minha torre alta. Invocarei o Senhor, que é digno de louvor, e serei 

salvo dos meus inimigos ”.

Salmo 62: 8 “Ele é a minha rocha e a minha salvação: ele é a minha defesa; Eu não devo ser movido. Em Deus está a minha salvação e a minha glória: a 

rocha da minha força e o meu refúgio estão em Deus. Confie nele o tempo todo; Vós, abri o vosso coração diante dele: Deus é o nosso refúgio ”.

CONFIANÇA

Salmo 27: 1 “O Senhor é minha luz e minha salvação; quem devo temer? o Senhor é a força da minha vida; de quem terei medo? Quando os ímpios, 

mesmo meus inimigos e meus inimigos, vieram sobre mim para comer minha carne, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe 

contra mim, o meu coração não temerá: ainda que a guerra se levante contra mim, nisso terei confiança ”.

Mateus 28:18 “Ide, pois, e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 

ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado; e, eis, Estou sempre convosco, até ao fim do mundo ”.

Hebreus 13: 5 “Pois ele disse: Nunca te deixarei, nem te desampararei. Para que possamos dizer com ousadia: O Senhor é meu ajudador e não 

temerei o que o homem me fará ”.

Judas 1:24 “Ora, àquele que é capaz de vos impedir de cair, e de vos apresentar irrepreensíveis diante da presença da sua glória com grande 

alegria, Ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, ambos Agora e sempre. Amém."

Provérbios 3:25 “Não temas medo repentino, nem da desolação dos ímpios, quando ela vier. Pois o Senhor será a tua confiança 

e guardará os teus pés de serem presos ”.

Filipenses 1: 6 “Tendo a certeza de que aquele que em vós começou uma boa obra, a fará até o dia de Jesus Cristo.”



Efésios 1:13 ”em quem também confiaste, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação; em quem também 

depois de crer, fostes selados com o santo Espírito da promessa, que é o penhor do nosso herança até o resgate da possessão 

adquirida, para louvor da sua glória ”.

2.Coríntios 1:22 “o qual também nos selou e deu como penhor o Espírito em nossos corações”.

2. Tessalonicenses 3: 3 “Mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do mal. E temos confiança no Senhor a 

respeito de vós, que tanto fazeis como fareis as coisas que vos ordenamos ”.

Salmo 57: 7 “O meu coração está firme, ó Deus, o meu coração está firme: cantarei e louvarei”.

Isaías 40: 8 “Seca-se a erva, murcha a flor; mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre”.

NÃO MEDO

Isaías 41:10 “Portanto, não temas, porque estou contigo; não desanime, pois eu sou o seu Deus. Vou te fortalecer e te ajudar; Eu te 

sustentarei com a minha destra ”.

Isaías 43: 2 “Quando passares pelas águas, estarei contigo; e pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo 

fogo, não te queimarás; nem a chama arderá sobre ti. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. ”

Deuteronômio 31: 6 “Esforça-te e tem bom ânimo; não os temas, nem tenhas medo deles; porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo; ele 

não te deixará, nem te desamparará ”.

Josué 1: 9 “Não to mandei eu? Seja forte e de boa coragem; não temas, nem te espantes; porque o Senhor teu Deus é 

contigo, por onde quer que andares. ”

2.Crônicas 32: 7 “Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes pelo rei da Assíria, nem por toda a multidão que está com ele; porque está mais 

conosco do que com ele: Com ele está um braço de carne ; mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para lutar nossas batalhas. ”

Salmo 3: 6 “Não temerei que dezenas de milhares me assaltem por todos os lados”.

Salmo 27: 3 “Ainda que um exército me sitie, meu coração não temerá; embora a guerra comece contra mim, mesmo assim estarei confiante ”.

Salmo 46: 2 “Portanto não temeremos, ainda que a terra ceda e os montes caiam no coração do mar”.

Salmo 56: 3-4 “Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus ponho a minha confiança; Não temerei o que a carne pode fazer comigo. ”

1. Timóteo 1: 7 “Porque Deus não nos deu espírito de temor; mas de poder e de amor e de uma mente sã ”.

Salmo 91: 4-6 “Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que rasteja nas trevas, nem a peste 

que destrói ao meio-dia”.

Hebreus 13: 6 “para que possamos dizer com ousadia: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que o homem me fará”.

Filipenses 4: 6 “Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentai os 

vossos pedidos a Deus”.



Isaías 41:13 “Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te seguro pela mão direita e te diz: Não temas; Vou te ajudar".

Isaías 41:14 “Não tenhas medo, verme de Jacó, pequeno Israel, não temas, porque eu mesmo te ajudarei”, declara o Senhor, teu Redentor, o 

Santo de Israel ”.

Isaías 43: 1 “Mas agora, assim diz o Senhor— aquele que te criou, Jacó, aquele que te formou, Israel:“ Não temas, porque 

eu te remi; Eu o convoquei pelo nome; você é meu".

1 Pedro 3:14 “Mas, mesmo se você sofrer pelo que é certo, você é bem-aventurado. “Não tema as ameaças deles; não tenha medo. ”

PROTEÇÃO

Salmos 46: 1 “Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja 

removida e as montanhas carregadas para o meio do mar; Ainda que as suas águas rugam e se agitem, embora as montanhas se 

abalem com a sua expansão ”.

Salmos 18: 2 “Tu és a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; meu Deus é minha rocha, em quem me refugio, meu escudo e o chifre da minha 

salvação, minha fortaleza. ”

Zacarias 2: 5 “E eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor ', declara o Senhor,' e serei a sua glória por dentro”.

Salmo 91: 4-6 “Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas acharás refúgio; a sua fidelidade será o vosso escudo e muralha 

”.

Salmos 5:11 “Mas alegrem-se todos os que em ti confiam; deixe-os sempre cantar de alegria. Espalhe a sua proteção sobre eles, para que aqueles que 

amam o seu nome se alegrem em você ”.

Salmo 32: 7 “Tu és o meu esconderijo; você vai me proteger de problemas e me cercar com canções de libertação ”.

Salmo 121: 7 “O Senhor te preservará de todo o mal: ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua saída e a tua 

entrada a partir de agora e para sempre. ”

Provérbios 2: 8 “Pois ele guarda a conduta dos justos e protege o caminho dos seus fiéis”.

João 17:11 “Eu não estarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para vocês. Santo Padre, protege-os 

pelo poder do teu nome, do nome que me deste, para que sejam um como nós ”.

Salmo 32: 7 “Tu és o meu esconderijo; tu deverás me preservar de problemas; tu me rodearás com canções de libertação. Selah 

”.

Naum 1: 7 “O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele se preocupa com aqueles que confiam nele. ” Salmo 61: 3 

“Pois tu tens sido um abrigo para mim e uma torre forte contra o inimigo”.

AUTORIDADE PARA LUTA / BATALHA

Mateus 16:19 “E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus; e tudo o que 

desligares na terra será desligado nos céus”.



Lucas 10:19 “Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo; e nada vos fará 

mal algum”.

Romanos 8:37 “Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou”.

Deuteronômio 1:30 “O Senhor teu Deus, que vai adiante de ti, pelejará por ti, conforme tudo o que te fez no Egito, diante de 

teus olhos”.

Deuteronômio 33:27 “O Deus eterno é o teu refúgio, e por baixo estão os braços eternos; e ele lançará o inimigo de diante de ti; 

e dirá: Destruí-os ”.

Deuteronômio 28: 7 “O Senhor fará com que os teus inimigos que se levantam contra ti sejam feridos diante da tua face; eles virão contra ti por 

um caminho, e fugirão diante de ti por sete caminhos”.

Deuteronômio 33:27 “O Deus eterno é o teu refúgio, e por baixo estão os braços eternos; e ele lançará o inimigo de diante de ti; 

e dirá: Destruí-os ”.

2. Coríntios 2:14 “Agora graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por nós manifesto o cheiro do seu 

conhecimento em todo o lugar”.

2. Coríntios 10: 3- 4 “Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. 

Abatendo a imaginação e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à 

obediência de Cristo ”.

Salmo 35: 1 “Pleiteia a minha causa, ó Senhor, junto aos que contendem comigo; luta contra os que pelejam contra mim. Segure o 

escudo e o broquel e levante-se em minha ajuda. Tira também a lança, e impede o caminho dos que me perseguem; dize à minha 

alma: Eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que procuram a minha alma; sejam rechaçados e confundidos os 

que maquinam a minha dor. Sejam como a palha ao vento, e o anjo do Senhor os persiga. Seja o seu caminho escuro e escorregadio: 

e o anjo do Senhor os persiga ”.

Zacarias 10: 5 Juntos, eles serão como guerreiros na batalha pisoteando seus inimigos na lama das ruas. Eles lutarão porque o 

Senhor está com eles e envergonharão os cavaleiros inimigos.

Tiago 4: 7 “Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo, e ele fugirá de você ”.

1.Coríntios 16:13 “Vigiai; permanecer firme na fé; seja corajoso; seja forte. Faça tudo com amor ”.

1.Coríntios 15:58 “Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, pois 

sabeis que o vosso trabalho não é vão no Senhor”.

FORÇA

Filipenses 4:13 “Tudo isso posso naquele que me fortalece”.

Isaías 41:10 “Portanto, não temas, porque estou contigo; não desanime, pois eu sou o seu Deus. Vou te fortalecer e te ajudar. Eu te 

sustentarei com a minha destra ”.

Êxodo 15: 2 “O Senhor é a minha força e a minha defesa; ele se tornou minha salvação. Ele é meu Deus e eu o louvarei, o Deus de 

meu pai, e o exaltarei.



Isaías 40:29 “Ele fortalece os cansados   e aumenta o poder dos fracos. Mesmo os jovens ficam cansados   e cansados, e os jovens 

tropeçam e caem; mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eles voarão nas asas como águias, correrão e não se 

cansarão, caminharão e não desmaiarão. ”

Zacarias 10:12 “Eu os fortalecerei no Senhor e no seu nome viverão seguros, declara o Senhor”.

1 Samuel 30: 6 “Davi ficou muito angustiado porque os homens falavam em apedrejá-lo; cada um era amargo de espírito por causa de seus 

filhos e filhas. Mas Davi encontrou força no Senhor seu Deus ”.

2 Samuel 22:33 “É Deus quem me arma com força e mantém o meu caminho seguro”.

Salmo 28: 7 “O Senhor é a minha força e o meu escudo; meu coração confia nele e ele me ajuda. O meu coração salta de alegria e com a minha canção 

o louvo ”.

Salmo 46: 1 “Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na angústia”.

Isaías 12: 2 “Certamente Deus é minha salvação; Eu vou confiar e não ter medo. O Senhor, o próprio Senhor, é minha força e minha defesa; ele se 

tornou minha salvação. ”

Salmo 28: 7 “O Senhor é a minha força e o meu escudo; o meu coração confiou nele e fui ajudado; por isso o meu coração se regozija muito; 

e com a minha canção o louvarei ”.

SOCORRO

Salmo 138: 7 “Ainda que eu ande no meio da angústia, tu me reanimarás: contra a cólera dos meus inimigos estenderás a 

tua mão, e a tua destra me salvará”.

Isaías 50: 7 “Porque o Senhor Deus me ajuda; por isso não serei confundido; por isso pus o meu rosto como uma pederneira, e sei que não 

serei envergonhado ”.

Salmos 34:15 “Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias”. Salmo 86: 7 “No dia da 

minha angústia invocarei a ti, pois tu me responderás”.

Salmo 91:14 “Porque ele me ama”, diz o Senhor, “eu o resgatarei; Eu o protegerei, pois ele reconhece meu nome.

Sofonias 3:17 “O Senhor teu Deus é poderoso no meio de ti; ele salvará, ele se regozijará em ti com alegria; ele descansará no seu amor, ele se 

alegrará em ti com cânticos ”.

Salmo 50:15 “Ofereça ações de graças a Deus; e paga os teus votos ao Altíssimo: e invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei, 

e tu me glorificarás ”.


