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Todas as referências bíblicas utilizadas foram tiradas da 

versão da bíblia King James. 

 

Como utilizar este livreto: 

1.Leia diariamente. 

2.Repita para sua mente, alma, corpo nas circunstâncias. 

3.Utilize este método para meditar: 

Sente ou deite em quietude; 

Fale de forma audível a Palavra; 

Fale a Palavra em sua mente várias vezes; 

Repita – Repita – Repita 

 

 

RESULTADOS GUARANTIDOS  

Quando usado conforme direcionado 

 

 

 

 



Deus, o criador não foi reconhecido e nem aceito pelo 

mundo quando Ele veio a terra na pessoa de Jesus Cristo, 

nem pelo seu próprio povo, Israel. 

Mas para aqueles que O receberam, aqueles que 

acreditaram Ele deu o precioso privilégio de se tronarem 

SEUS PRÓPRIOS FILHOS. 

Essa nova vida, esse novo nascimento, não se dá pela 

vontade e habilidade ou ação humana, mas pela vontade e 

pela vida de Deus. Nós somos destinatários do precioso 

presente da FILIAÇÃO pela Sua vontade. 

Salmos 17:15 ... Quando despertar, terei a plena satisfação 

de ver a Sua semelhança em mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERE: Jesus foi o nosso substituto, agiu em nosso 

lugar, para que fossemos credenciados com Ele. 

Romanos 5:8 

II Coríntios 5:14 

II Coríntios 5:19 

 

CONSIDERE: Jesus se tornou exatamente aquilo que somos 

em espírito, para que Deus O visualizasse sendo como a 

gente. Nós fomos identificados com Ele. 

2 Coríntios 5:21 

Isaías 53:9 

Mateus 27:46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUI CRUCIFICADO COM CRISTO 

Gálatas 2:20 

Eu fui crucificado com Cristo. Meu velho homem foi 

crucificado com Ele. Cristo levou o meu velho homem para a 

cruz com para que morresse com Ele. A cruz foi a forma de 

Deus acabar com o meu velho homem. Fui crucificado com 

Ele, no entanto eu vivo. Porém não o velho homem, mas é 

Cristo que vive em mim. Eu caminho pela fé em Cristo e não 

pelos sinais. Eu governo esta vida através da fé na Palavra de 

Deus, naquilo que Ele diz que eu sou e naquilo que Ele diz 

que eu tenho em Cristo. 

 

Gálatas 6:14 

Eu fui crucificado com Cristo. Pela Sua cruz eu fui crucificado 

para o mundo e o mundo foi crucificado para mim. Eu estou 

no mundo, porém não pertenço a ele. O mundo não tem 

nenhum fascínio ou poder sobre mim. A vergonha e 

reprovação da cruz significa a separação absoluta de todo o 

glamour e enganos do mundo. Eu fui crucificado para o 

mundo, com Cristo. 

 

 

 

 



Romanos 6:6 

Meu velho homem foi crucificado com Cristo. Meu velho 

homem foi crucificado com Ele. Minha velha natureza foi 

crucificada com Ele. A antiga pessoa que eu costumava ser 

foi pregada na cruz com Ele. Eu sou um novo eu, um novo 

ser, uma nova criação. A minha natureza pecaminosa foi 

lançada fora. Eu não sou mais viciado no pecado. Meu corpo 

já não é mais um instrumento do pecado. Meu corpo se 

tornou impotente e inativo para o mal. Eu não sou mais 

escravo do pecado. A tirania do pecado sobre mim foi 

quebrada. Meu velho homem, meu velho ser, minha velha 

natureza foram crucificados com Cristo. Eu sei e reconheço o 

fato de que o meu velho homem foi crucificado com Cristo. 

O velho (diga aqui o seu nome) foi crucificado com Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EU MORRI COM CRISTO 

Romanos 6:8 

Meu velho eu, morreu com Ele. Eu participei com Ele da Sua 

morte. A morte d’Ele foi a minha morte. A minha velha 

natureza morreu com Ele. Eu morri com Ele para o mundo, 

para o pecado e para as doenças. Eu, agora, participo da vida 

d’Ele. Eu morri com Ele. 

 

Colossensses 2:20 

Eu estou morto com Cristo. Eu morri com Ele, para a forma 

que o mundo enxerga as coisas. Eu me despedi de todos os 

princípios mundanos. Eu não sou mais dominado pelo 

mundo. Eu não estou mais sob o controle do mundo. Eu 

morri com Cristo. Eu morri com Ele para a maldição que a lei 

trazia para mim. Eu morri para o pecado, doenças, pobreza e 

medo. 

Colossensses 3:3 

Eu morri e agora a minha vida está escondida com Cristo em 

Deus. Eu morri com Cristo para esse mundo e para todas as 

coisas desse mundo. Meu desejo para esse mundo morreu 

com Cristo. Minha verdadeira vida, meu verdadeiro eu, está 

escondido com Cristo em Deus. Eu adentrei a vida secreta de 

Deus, com Cristo. O meu novo eu está oculto da visão 

humana, está em união com Cristo, no ser de Deus. 



Romanos 6:10,11 

Eu morri para tudo aquilo que Cristo também morreu Assim 

como Cristo morreu e passou, de uma vez por todas, para 

fora da “esfera” do pecado da mesma maneira eu considero 

a mim mesmo como morto para o pecado. Eu me considero, 

eu acredito, eu me vejo realmente morto para o poder do 

pecado. Jesus morreu pelas doenças assim como morreu 

pelo pecado, então já que eu morri juntamente com Ele, eu 

também morri para as doenças. Eu morri juntamente com 

Ele para toda a dominação do pecado. Eu estou vivo com 

Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. A minha vida está 

absorvida na vida de Jesus. Eu estou totalmente vivo para 

servir a Deus em união com Cristo. Eu estou vivo para a 

justiça; Eu estou vivo para a saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EU FUI ENTERRADO COM CRISTO 

Romanos 6:4,5 

A pessoa que eu costumava ser foi sepultada com Cristo. 

Minhas doenças e servidão foram seladas na tumba com ele. 

Assim como Ele foi criado pelo poder glorioso do Pai, eu ando 

em posse de Sua maravilhosa nova vida. Essa vida está em 

mim e me controla. Vivo e me movo em uma nova esfera, a 

esfera da vida. Sua própria ressurreição está em mim. A vida 

que permitiu que Ele vencesse o inferno e Satanás é a mesma 

vida que está agora em mim. Estou livre de tudo aquilo pelo 

qual Ele veio e levou sobre Si, incluindo pecado, doença, 

pobreza e servidão. Tendo morrido e sido enterrado com Ele, 

eu acabei por me tornar parte d’Ele.  Agora, tendo sido 

elevado com Ele, eu partilho da Sua nova vida ressurreta. 

Colossensses 2:12 

O batismo nas águas representou minha identificação em Seu 
enterro e ressurreição. Fui sepultado com ele. Eu fui criado 
com ele. Meu passado foi enterrado com ele. Minhas falhas e 
servidão foram enterradas com ele. Agora tenho uma nova 
vida vitoriosa e ressuscitada em mim. Sou um parceiro no 
poder e na vida de Sua ressurreição. 
 

 

 



 

EU ME TORNEI VIVO COM CRISTO 

 

Colossensses 2:13 

Eu me tornei vivo com Cristo. O Pai nos tornou vivos juntos, 

Ele nos vivificou juntamente. A Sua vida de ressureição agora 

está em mim. Deus me vivificou com a mesma nova vida com 

a qual Ele ressuscitou Jesus. Eu estou cheio da Sua vida. 

 

Efésios 2:5 

Ao dar vida a Cristo, Deus me deu vida porque eu fui 

identificado com Cristo. Deus me viu morto, Ele me viu 

enterrado, Ele me viu sendo vivificado. Eu fui vivificado com 

Cristo. Esta mesma nova vida foi agora soprada em mim. 

Deus me deu a vida do próprio Cristo, a mesma nova vida 

com a qual Deus O vivificou. A mesma vida que fez de Jesus 

vitorioso sobre as forças das trevas e do inferno está em mim. 

 

 

 

 

 

 



 

EU CONQUISTEI JUNTAMENTE COM ELE 

Colossensses 2:15 

A vitória d’Ele é a minha vitória, pois fui identificado com Ele. 

Ele conquistou os principados e poderes para mim. Ele 

triunfou sobre cada um deles por mim. O Seu triunfo foi o 

meu triunfo. Eu partilho da Sua vitória. Satanás é um inimigo 

derrotado no que diz respeito a mim. A conquista de Cristo 

foi a minha conquista. O domínio de Satanás sobre mim, 

chegou ao fim. 

 

Hebreus 2:14 

Satanás se tornou impotente para mim, pela vitória de 

Cristo. Ele foi destronado, derrotado, arruinado, sem efeito, 

derrubado, neutralizado, paralisado, esmagado e posto “fora 

de serviço” no que diz respeito a mim. Eu o derrotei com 

Cristo. A vitória de Cristo foi a minha vitória porque fui criado 

e ressuscitado juntamente com Ele. 

 

 

 

 

 



 

EU FUI RESSUSCITADO COM ELE 

Colossensses 3:1 

Fui ressuscitado com Cristo para desfrutar das coisas do alto, 

onde Cristo está assentado à direita do Pai. Os ricos tesouros 

eternos dessa esfera celestial são meus para aproveitar e 

desfrutar. Todas as coisas de Deus em Cristo são minhas. Eu 

fui ressuscitado com Cristo. Eu compartilhei de Sua gloriosa 

ressurreição. 

 

Efésios 1:19-21 

O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está 

operando em mim. Seu poder de ressurreição é 

esmagadoramente grande, ilimitado, incomensurável, 

infinito, irresistível, majestoso e tremendamente poderoso. 

Seu poder de ressurreição está agindo em mim porque eu fui 

criado com Cristo. Eu compartilho dos benefícios de Sua 

ressurreição. Eu fui criado com Cristo. 

 

 

 

 

 



 

EU ESTOU ASSENTADO COM CRISTO 

Efésios 1:19-21, 2:6; Lucas 10:19 

Fui criado com Cristo. O mesmo poderoso poder que o 

levantou vitorioso sobre todos os inimigos do homem 

também me levantou. Estou sentado com Ele, entronizado 

com Ele no reino celestial. Compartilho a autoridade de Seu 

trono. Eu governo, com Ele, sobre o pecado, pobreza, 

doença, demônios e circunstâncias. Tudo o que está sob Seus 

pés está sob meus pés, porque eu estou assentado com Ele. 

Todos os principados, poderes e forças demoníacas estão 

sob meus pés. A doença e a pobreza estão sob meus pés.  

Satanás está sob meus pés. Tenho autoridade para pisar em 

serpentes e escorpiões. Tenho autoridade sobre todo o 

poder que o inimigo possui. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIDA ETERNA 

A Razão para a Vinda de Jesus é o Objeto Primário do Plano 

do Redentor.  

João 6:33, 10:10; 1João 1:1-2; 4:9 

A vida se manifestou em Jesus. Ele é o que dá vida. A razão 

pela qual o Pai enviou o Filho foi para me dar vida. A razão 

pela qual Jesus desceu do céu foi para me dar vida, o tipo de 

vida de Deus, a vida eterna. Tenho essa vida em mim. 

Romanos 5:18, 21  

O pecado de Adão trouxe a morte espiritual ao mundo, mas 

a justiça de Cristo abriu as portas para a vida eterna. O 

principal propósito de Deus em Cristo era me fazer justo e 

me dar vida. O ato redentor de Cristo me libertou e me deu 

vida. Fui reconciliado com Deus; a vida eterna foi transmitida 

para mim. A vida eterna de Deus é minha, mas em Jesus 

Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 



João 3:14-16, 6:51; I Tessalonicenses 5:10  

A razão pela qual Jesus derramou seu sangue e morreu por 

mim foi para me dar vida. Ele pagou a pena do meu pecado. 

Agora sou justo e tenho vida. O Pai me mandou a vida do 

céu. Agora tenho essa vida. Eu tenho o tipo de vida de Deus, 

o tipo de vida do céu em meu espírito.  

 

A VIDA ETERNA É A VIDA E A NATUREZA DE DEUS 

João 1:4, 5:26  

Deus é um Espírito. Dentro dele há vida. É vida espiritual, 

vida eterna. Jesus tinha o mesmo tipo de vida nele. Eu sou 

um espírito. Recebi o mesmo tipo de vida em mim. Eu nasci 

de Deus e agora tenho a vida de Deus em mim. Tenho o 

mesmo tipo de vida em mim que existe no eterno e 

autoexistente "Eu Sou". 

 

 

 

 

 

 

 



Efésios 4:17-18; II Pedro 1:4  

A vida eterna é a vida de Deus e a natureza divina. Tenho a 

vida e a natureza de Deus em mim. Eu sou um participante 

da natureza divina. Eu escapei da morte espiritual que está 

no mundo por causa do pecado. Eu tenho a própria vida de 

Deus em mim. Eu vim para compartilhar do Seu próprio ser, 

porque eu tenho Sua vida em mim. 

 

EU TENHO A VIDA ETERNA EM MIM  

João 3:3-6  

Meu espírito é o verdadeiro "eu" que vive dentro do meu 

corpo. Jesus chamou o espírito de "homem". Eu sou um 

espírito. Através de Jesus, nasci de Deus. Tornei-me filho de 

Deus. Eu nasci de novo, de cima. A vida de Deus, de cima, foi 

transmitida para mim. Eu nasci de cima, nascido de Deus, 

com a própria vida e natureza de Deus, em mim. Estou vivo 

com a vida e a natureza de Deus. Estou na família do Pai. 

 

 

 

 

 

 



Hebreus 12:9  

A vida que está no Pai foi transmitida para mim. Tenho a vida 

dele em mim. Tornei-me filho do Pai. Deus é meu Pai, meu 

próprio Pai, e eu sou seu próprio filho. Eu tenho sua natureza 

em mim. 

Eu Pedro 1:23  

Meu renascimento foi um novo nascimento da vida que Deus 

me deu pela Sua Palavra. Sendo cheia de Sua vida, a Palavra 

de Deus depositou Sua vida em mim. Sou gerado por Deus 

por meio da Palavra de Deus, que contém a vida de Deus. Eu 

tenho a vida e a natureza de Deus. Fui regenerado, nascido 

de novo em meu espírito, da incorruptível Palavra da Vida. 

Eu sou um filho de Deus agora. Deus me deu sua própria 

indestrutível hereditariedade. Fui regenerado pela Palavra 

imortal do Deus Vivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Efésios 2:1; João 5:24  

Eu estava morto em transgressões e pecados. A morte me 

possuiu, mas Deus me fez vivo. Eu passei da morte para a 

vida. Agora tenho a verdadeira vida eterna. Agora estou 

experienciando a vida eterna. Atravessei a fronteira da 

morte para a vida. Fui transferido da região da morte para a 

da vida.   

Romanos 8:2,10  

Estou cheio de vida. Agora estou experienciando a vida. A 

vida de Deus, a vida do céu, a vida que está em Jesus Cristo 

está agora em mim. Esta vida me libertou do pecado e da 

morte. A velha natureza partiu, a nova natureza entrou e me 

libertou. Jesus Cristo libertou-me da velha lei, do velho 

princípio, da velha condição, da velha natureza do pecado e 

da morte em mim. A justiça de Deus, a vida de Deus, foi 

transmitida a mim. A vida de Deus foi respirada em mim, e 

eu sou um novo ser. 

 

 

 

 

 

 

 



COMO A VIDA ETERNA FOI PROVIDENCIADA 

II Timóteo 1:10; Hebreus 2:9  

Jesus aboliu a morte espiritual, minha antiga natureza, ao 

provar essa morte, por mim, em Seu próprio espírito. Ele 

aniquilou minha antiga natureza. Agora tenho a vida d’Ele 

em mim. Passei da morte para a vida. 

 

Atos 2:24, 27, 28  

Jesus morreu em espírito como meu substituto. Ele foi feito 

vivo novamente em espírito, depois de ter satisfeito as 

alegações de justiça contra o meu pecado. Minha antiga 

natureza, a morte espiritual, foi dizimada e me deu vida em 

Cristo. Deus me deu vida na pessoa de Cristo. Jesus ganhou a 

vida por mim, levando minha morte e pagando a pena pelo 

meu pecado. Agora tenho essa vida. 

 

1Pedro 3:18; Colossenses 1:18; Apocalipse 1:5; Atos 13:32-34  

Jesus foi feito vivo em espírito antes de Ser criado 

fisicamente. Deus doou-o com vida em Seu espírito. Jesus foi 

o primeiro a nascer de novo para a vida. Ele provou a morte 

para mim. Ele foi feito vivo de novo para mim. Ele agiu e ele 

me apoiou. Ele me representou. Deus colocou a vida eterna 

no crédito da minha conta, quando Ele a transmitiu ao Seu 

Filho. Era como se eu fosse feito vivo. Ele tinha a minha 



antiga natureza, a morte espiritual. Ele sofreu a pena pelo 

meu pecado para satisfazer as reivindicações da justiça para 

que eu pudesse ser justificado e receber a vida eterna. Ele 

obteve vida para mim e a mesma vida que foi transmitida a 

Ele agora habita em mim.   

 

Colossenses 2:15; Apocalipse 1:18 

Romanos 8:37-39  

A mesma vida que fez com que Cristo triunfasse sobre o 

inferno e sobre os demônios está em mim. Eu sou um 

participante da Sua ressurreição vitoriosa. Passei por um 

processo de entendimento de que nada pode me derrotar. 

Estou absolutamente convencido de que nenhuma 

profundidade, nenhuma altura, nenhuma potestade, 

nenhuma circunstância podem me conquistar. Sou mais do 

que um vencedor. Eu ganhei uma vitória esmagadora. Sou 

constantemente mais do que vitorioso porque a mesma vida 

que fez Jesus triunfante sobre o inferno está em mim. A 

vitória esmagadora é minha através d’Ele e de sua vida em 

mim. 

 

 

 

 



Efésios 2:5; Colossenses 2:13  

Deus me deu vida juntamente com Cristo. Fui identificado 

com Ele em Seu triunfo, conquistei com Ele quando 

destronou Satanás. Estou cheio da mesma vida que permitiu 

a Jesus dominar o inferno. Deus deu a mesma nova vida para 

mim como em Cristo. Estou entusiasmado com esta nova 

vida. Estou compartilhando com Cristo da mesma nova vida 

que O ressuscitou dos mortos. Sua vida vitoriosa, 

ressuscitada e triunfante está em mim. 

Romanos 6:4  

Fui enterrado com Cristo e assim como Ele foi ressuscitado 

pela glória do Pai, estou agora em posse de Sua vida. Eu vivo, 

me movo e tenho a minha conduta regulada por essa nova 

natureza, essa nova vida está dentro de mim. A vida da 

ressurreição de Cristo está em mim. Ganhei sua maravilhosa 

nova vida para desfrutar, dela. Estou na posse de uma vida 

pura. Que é a vida que me domina por dentro. 

 

 

 

 

 

 

 



Romanos 6:5  

Estou unido com Cristo em Sua ressurreição. Compartilho da 

ressurreição Dele. Eu me tornei parte Dele, tendo morrido 

com Ele. Compartilho de uma nova natureza com Ele pela 

participação em Sua morte e ressurreição. Sua ressurreição 

liberou a nova vida que agora habita em mim. Estou 

plantado com Ele no jardim de Sua vida ressuscitada, que me 

faz dar muitos frutos. 

Romanos 6:8  

Eu, meu antigo eu espiritual, morreu com Cristo e agora 

compartilho de sua nova vida em meu novo eu espiritual. 

Estou vivo com a nova vida que ele recebeu quando foi feito 

vivo em espírito. Compartilho a vida de ressurreição de 

Cristo. A vida que o fez triunfante sobre o inferno é minha. 

Romanos 6:10, 11  

Ao morrer com Cristo, eu deixei de ser dominado pelo 

pecado, por doenças e por Satanás. Eu morri para o pecado e 

suas consequências e estou vivo para Deus, porque eu tenho 

Sua vida em mim. Estou vivo para Deus e para tudo o que 

Deus é, e, tem. Minha vida é absorvida na vida de Cristo. A 

vida ressuscitada de Cristo, com a qual Ele triunfou sobre o 

pecado, sobre a doença, sobre Satanás e sobre a morte, está 

em mim. 

 

 



A VIDA ETERNA SATISFAZ A FOME DA MINHA ALMA 

João 4:14 

Eu tenho um poço cheio de vida eterna surgindo dentro de 

mim. Este poço está me regando com a vida eterna. A vida 

dos céus está surgindo dentro de mim, refrescando todo o 

meu ser. Ela sacia minha sede pela realidade. Satisfaz os 

meus anseios internos porque é a vida do próprio Deus. 

Tudo o que está em Deus está na Sua vida. O próprio Deus 

me satisfaz. Meu interior está cheio e transbordando a vida 

de Deus. 

João 6:35 

Jesus, meu Senhor, é o pão que dá vida. Eu O tenho. Eu 

tenho vida. Essa vida satisfaz a fome do meu espírito. Ela me 

emociona e me preenche desde as profundezas do meu ser. 

Eu tenho um suprimento contínuo dessa vida, fluindo para 

mim do céu, me trazendo as bênçãos do céu, as alegrias do 

céu, e o contentamento do céu. Preenche, transborda todo o 

meu ser com o próprio Deus. 

João 7:38 

Fluxos da água que dá a vida fluem de mim, do meu interior. 

Das profundezas do meu ser fluem águas vivas. Inundações 

da água que dá vida jorram de dentro de mim para 

transbordar fora do meu coração e fornecer vida a todo o 

meu ser e afetando todos aqueles ao meu redor. Da meu 

interior flui fluxos da água da vida. 



 

Apocalipse 21:6; 22:1 e 17 

Eu posso beber da água da vida livremente. Eu bebo 

profundamente da água que flui do trono: ela é clara, pura e 

brilhante como cristal. Essa vida é derramada em mim, 

trazendo a realidade do céu. Isso me energiza, e irradia para 

fora de mim. A vida do céu continua fluindo em mim 

trazendo a bênção do céu, a alegria do céu e o 

contentamento do céu. Estou plenamente satisfeito com 

essa vida fluindo para, e em mim. Eu sou um canal de bênção 

do céu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECEBER A VIDA ETERNA ME LIBERTOU DO DOMÍNIO DE 

SATANÁS 

1João 3:14-15; Hebreus 2:14 

Sei que passei da morte para a vida. Foi feita a transferência 

da morte para a vida. Fui transladado da morte para a vida. 

Eu passei da morte para a vida. Eu não estou mais sob o 

domínio de Satanás. Ele governa na esfera da morte. Passei 

da morte para a vida. Portanto, eu saí de sua autoridade. 

Satanás ficou impotente na minha vida. Ele se reduziu a nada 

em minha vida e perdeu seu poder sobre mim. Fui libertado 

da autoridade de Satanás por receber a vida eterna. 

Atos 26:18 

Jesus é o Senhor da Vida. Ele é Senhor sobre todos os que 

receberam a vida eterna. Eu passei da morte para a vida. 

Passei do reino onde Satanás é senhor para o reino onde 

Jesus é o Senhor. Eu fui transformado. Fui transladado da 

morte para a vida. Estou livre do domínio de Satanás. A 

morte espiritual me colocou sob o domínio de Satanás. A 

vida eterna me libertou disso. Deixei o reino da morte e fui 

transferido para o reino da vida onde Jesus é Senhor.  

Colossensses 1:13-14 

Fui resgatado do reino/autoridade das trevas e transferido 

para o Reino do Filho. Eu passei do domínio de Satanás. Fui 

transladado para o Reino do Filho.  



Estou livre do domínio exercido pelos poderes das trevas 

espirituais. Quando recebi a vida eterna, passei da jurisdição 

de Satanás para o novo reino do Filho de Deus. Nele tenho 

redenção e libertação. Possuo o resgate que me liberta do 

cativeiro. Estou tão livre do domínio de Satanás quanto os 

israelitas estavam livres do domínio do faraó depois de 

terem atravessado o Mar Vermelho. Satanás perdeu seu 

domínio sobre mim, minha mente, meu corpo, minhas 

finanças e tudo o que tenho.  

Apocalipse 5:10 

Eu sou um rei na nova vida de Cristo. Eu reino como um rei 

no reino da vida. A morte espiritual me fez um “cidadão” de 

Satanás. A vida eterna me libertou de sua jurisdição e me 

trouxe ao domínio de Cristo. A vida eterna me faz vitorioso. 

Isso faz de mim um rei. Eu sou vitorioso sobre Satanás. Eu 

sou vitorioso sobre a doença. Eu sou vitorioso sobre o 

pecado, a pobreza e as circunstâncias. Eu reino triunfante na 

vida através de Jesus Cristo. 

 

 

 

 

 

 



A VIDA ETERNA ME COLOCA EM UNIÃO COM CRISTO 

1 João 5:11-13 

Deus me deu a vida eterna. Ele me deu. A vida em mim é a 

mesma que existe no Filho. Eu tenho vida. Eu reconheço, 

tenho certeza, e estou ciente de que possuo a vida eterna no 

meu interior. Deus me deu vida, a mesma vida que habita no 

Filho. Tenho essa vida em mim. Sou um possuidor da vida 

eterna. 

João 6:53-57 

Eu comi da carne d’Ele. Eu bebi o Seu sangue. Ele morreu por 

mim. Agora tenho a vida em mim. Eu já possuo a vida eterna. 

Estou desfrutando dessa vida dentro de mim. Eu comi da Sua 

carne e bebi do Seu sangue. Estou em união com Ele e Ele 

comigo. A vida eterna é o que me coloca em união com Ele. 

A mesma vida que está n’Ele, agora está em mim. Essa vida 

nos faz um. Assim como Jesus tem a vida do Pai por meio da 

união com Ele, eu tenho a vida de Jesus por meio da minha 

união com Ele. Estou e tenho a vida de Cristo. Estou em 

união com Ele.    

João 14:19-20 

Porque Ele tem vida, eu também tenho vida. Ele tem vida 

dentro de si mesmo. E eu tenho a mesma vida dentro de 

mim. Jesus e eu compartilhamos uma vida em comum. Eu sei 

que estou unido com Ele e Ele está unido comigo, nós somos 

um. Ele é um espírito. Ele tem vida. Eu sou um espírito. Eu 



tenho vida. Estou em união com Ele e Ele está em união 

comigo. 

João 15:4-5 

Eu tenho a vida do próprio Cristo. Jesus e eu compartilhamos 

uma vida em comum. Estou em união com Ele. Eu entrei em 

uma união viva com o Filho de Deus, assim como o ramo está 

em união com a videira. Ele é a videira, eu sou o ramo. Assim 

como a vida de uma videira flui através de um ramo, Sua 

vida, a vida de Deus, a Natureza Divina, flui para mim e 

através de mim. Eu tenho vida por causa d’Ele. Estou 

compartilhando da sua vida. Essa vida me faz ser frutífero. 

Faz com que Cristo cresça em mim. Cristo está crescendo em 

mim. Jesus e eu crescemos juntos. Tudo o que está em uma 

vinha flui através dos galhos. Tudo o que está nele flui para 

mim. A vida d’Ele é cheia de tudo o que Ele é. Tudo o que há 

n’Ele está em mim. Estou cheio de tudo que a videira 

contém. Cristo está em mim. Estou em união com a 

plenitude da Divindade. Estou em união com Aquele que tem 

toda a sabedoria e conhecimento. Estou em união com o 

Criador e Sustentador do universo! Estou em união com o 

Chefe Supremo de todo o principado e poder. Estou em 

união com Cristo.  

 

 

 



 

 

A VIDA DE DEUS EM MIM ILUMINA MEU INTELECTO E 

AUMENTA MINHA PERSONALIDADE 

João 1:4; 8:12 

A vida de Deus emite luz. Essa vida, em mim, ilumina todo o 

meu intelecto. Em minha mente há essa luz que permeia 

todo meu espírito e não está presa na escuridão do 

conhecimento em um sentido humano. Minha mente 

ensinada e direcionada pelo Espírito. Minha mente é 

dominada pelo Espírito. A vida de Deus em mim está 

inundando a minha mente com luz. Eu não ando na 

escuridão mental. Minha mente e personalidade estão sendo 

libertadas pela vida de Deus em mim. Essa vida, a vida de 

Cristo, faz com que minha alma floresça com a totalidade e 

personalidade de Cristo. A totalidade e a personalidade de 

Cristo estão se formando em mim por Sua vida e se 

erguendo dentro de mim. Sua sabedoria está em mim 

porque Sua vida está em mim. A compreensão de Jesus 

Cristo está ganhando autoridade em mim. A personalidade 

de Jesus está se formando em mim. A vida eterna ilumina 

meu intelecto e aumenta minha personalidade. Eu não ando 

na escuridão, mas tenho a sabedoria de Jesus Cristo para 

dirigir meus assuntos e desejos. 

 



A VIDA DE DEUS EM MIM DESTRÓI O PECADO, A DOENÇA E 

SATANÁS 

1 João 3:9 

Tenho a natureza de Deus em mim. Essa vida divina está em 

mim e me controla. Carrego a natureza e a hereditariedade 

do meu Pai. Essa a vida em mim supera o pecado. Eu não 

pratico o pecado. Estou livre do domínio da lei do pecado 

porque a vida de Deus está em mim e me controla.  

1 João 5:4 

Eu nasci de Deus, tenho a vida de Deus em mim. Sou 

vitorioso no mundo. Eu domino sobre o mundo. Eu nasci 

mais do que um vencedor. A vida de Deus em mim sempre 

conquista o mundo fora de mim. Eu triunfo sobre as coisas 

do mundo: pecado, doença e Satanás. Sou constantemente 

vitorioso sobre o mundo porque nasci de Deus e tenho a vida 

de Deus em mim.  

1 João 5:18 

Recebi uma nova vida de Deus. Fui gerado de Deus. A vida 

divina do Filho de Deus me protege. Satanás não pode se 

apossar de mim. Satanás não pode me amarrar. A vida de 

Deus em mim repele o pecado, a doença e Satanás. A vida 

irradia de mim, me envolvendo de glória. Repele o diabo e a 

doença como um campo de força magnética. A vida de Deus 

está irradiando para fora de mim repelindo o pecado, a 

doença e Satanás.  



Romanos 8:11 

O Espírito de Deus fez o seu lar em mim. Ele pega a vida de 

Deus e a espalha por todo o meu ser, até mesmo meu corpo. 

A vida de Deus está fluindo de mim para dentro do meu 

corpo, refrescando-o e mantendo-o livre de doenças. A vida 

de Deus está na vida de Jeová Rapha, o Médico Divino. A 

vida do Senhor que me cura está trabalhando em todo o 

meu corpo, matando e repelindo todas as doenças. A vida de 

Deus desloca as doenças do meu corpo. O Espírito de Deus 

fornece a vida de Deus em minha alma e em meu corpo. Ele 

traz para mim toda a força e vitalidade. O Espírito de Deus, 

fluindo em mim, me enche de vida nova, mesmo no meu 

corpo físico.  

Romanos 5:10 

Estou salvo, curado, preservado, entregue e feito limpo pela 

vida de Cristo em mim. Esta vida me liberta do domínio do 

pecado, me liberta do domínio da doença e me liberta do 

domínio de Satanás. A vida de Deus em mim repele o 

pecado, a doença e Satanás. Estou salvo por Sua vida em 

mim. Sou libertado diariamente do pecado e do domínio da 

doença por Sua vida ressurreta em mim. 

 

 

 

 



A VIDA ETERNA ESTÁ AUMENTANDO E SE DESENVOLVENDO 

EM MIM 

João 6:63-68 

Suas palavras me dão mais e mais vida, agora. Suas palavras 

são cheias de vida. Suas palavras penetram em mim e lá 

depositam vida. Estou sendo preenchido com a vida da 

Palavra que está entrando em mim, agora. 

Hebreus 4:12 

A Palavra de Deus está viva com energia. É um poder vivo e 

ativo, cheio de energia. É cheio de vida e poder. A Palavra de 

Deus está cheia da vida de Deus. A Palavra de Deus está 

depositando cada vez mais a vida de Deus em mim. A vida de 

Deus está se desenvolvendo em mim. A Palavra de Deus está 

entrando e penetrando em mim, me enchendo de vida. Ela 

permeia o interior do meu ser e me enche de vida e poder. 

Gálatas 6:8 

Enquanto eu semeio a Palavra de Deus em mim, eu colho 

mais e mais da vida de Deus fora de mim. A Palavra de Deus 

contém a vida e a energia de Deus. Estou cheio dessa vida e 

energia. Ele pulsa para fora de mim em uma medida cada vez 

maior. A Palavra de Deus está penetrando no interior do 

meu ser e explodindo, lá, com vida. A vida de Deus está 

irradiando para fora de mim. 

 



João 10:10 

Tenho a vida eterna em mim. Eu a tenho na medida mais 

completa, a medida transbordante. Estou expandindo em 

minha capacidade de conter cada vez mais a vida de Deus. 

Tenho vida transbordando em mim. Tenho vida acima da 

medida. Tenho vida em abundância cada vez maior. Ela sobe 

dentro de mim como a maré. Engole e inunda minha mente 

e meu corpo trazendo restauração e poder à minha alma. A 

vida do céu está fluindo para mim e para fora de mim como 

um rio. Há um rio de vida, vida de Deus, fluindo para fora de 

mim. Vida milagrosa, salvando vidas, a vida do céu está em 

mim. Está se desenvolvendo em mim em medida cada vez 

maior por meio da Palavra e do Espírito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O MEU PROPÓSITO É O PROPÓSITO DO PAI 

1 João 3:8, Hebreus 2:10 

Assim como Jesus se manifestou para destruir as obras do 

diabo, eu também devo fazer o mesmo. Assim como Jesus se 

manifestou para trazer muitos filhos para a glória, eu 

também devo fazer o mesmo. 

Ele está em mim e é um comigo, conforme pediu ao Pai: que 

possamos ser Um, assim como Ele e o Pai são um só 

Nosso Pai, Deus, concedeu uma qualidade insondável de 

amor sobre nós, nos chamando e nos considerando filhos. 

Nós não somos reconhecidos pelo mundo como FILHOS de 

Deus porque o mundo não conhece a Deus.  

Nós somos verdadeiramente, neste momento, os FILHOS de 

Deus. Não está claro como seremos quando Jesus chegar, 

mas temos certeza de que quando Ele vier, seremos como 

ele, porque vamos vê-Lo em tudo o que Ele realmente é.  

 Esta esperança faz com que nos purifiquemos, para nos 

tornarmos mais como Jesus, em toda a Sua pureza. 

1 João 3:1-3  

Sim, Pai, concordo com o que você diz sobre mim. Quem eu 

sou, o que sou, e o que posso fazer - EM VOCÊ.  

Que assim seja! 

 



REFERÊNCIAS NAS ESCRITURAS SOBRE A FILIAÇÃO: 

Mateus 5:9 

Romanos 8:14-17 

Romanos 9:26 

Gálatas 4:5-7 

Filipenses 2:15 

1 João 3:1,2 

João 1:12 

Romanos 8:19 

Gálatas 3:26 

Efésios 1:5 

Hebreus 2:10 

Apocalipse 21:7 

 

 

 

 

 

 

 



CELEBRATION CITY GATHERING  

  

O trabalho desta organização está focado para ajudar o 

Corpo de Cristo a chegar a uma revelação crescente do 

conhecimento do Filho de Deus 

 

E-mail: celebration.mission@gmail.com 

 

Site: www.celebrationcity.net 
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