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1. Use o NOME.                         
“Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome!” Salmo 34: 3 

 2. Lidere com Alegria.             
"E não fique triste, pois a alegria do Senhor é a vossa força." Neemias 8:10 

 3. Entre com o elogio.                 “Entre 
nos portões dele com acções de graças e nos seus átrios com hinos louvor! Louvai e bendizei ao seu 
nome!” Salmo 100: 4 

 4. Mantenha seu coração no AMOR de Cristo.                 
“Pois tenho certeza de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os governantes, nem as 
coisas presentes, nem as que estão por vir, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem 
qualquer outra coisa em toda a criação, será capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, 
nosso Senhor. ” Romanos 8: 38-39 

 5. LIGADO e Solto.            
“Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo o 
que você desligar na terra será desligado no céu. ” Mateus 16:19 

 6. CONQUISTE o medo.                     
"Pois Deus nos deu um espírito não de medo, mas de poder, amor e autocontrole." 2 Timóteo 1: 7 

“Não há medo no amor, mas o amor-perfeito lança fora o medo. Pois o medo tem a ver com 
punição, e quem quer que seja os medos não foram aperfeiçoados no amor. ” 1 João 4:18 

 7. DESCANSO.                           
"Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, Eu vos aliviarei." Mateus 11:28 

 8. ESPERANÇA.                      
“Ora o Deus da esperança encha você de todo o gozo e paz na, em crença, para que abundeis em 
esperança, pela virtude do Espírito Santo.” Romanos 15:13 

9. Coloque o ARMADURA.           
“Portanto, pegue toda a armadura de Deus, para que possais estar resistir no dia mau e havendo 
feito tudo, para permanecer firme. Levante-se, pois, apegando-se ao cinturão da verdade e 
colocando o peitoral da justiça e, como sapatos para os pés, tendo posto a prontidão dada pelo 
evangelho de Paz. Em todas as circunstâncias, pegue o escudo da fé, com o qual você pode extinguir 
todos os dardos flamejantes do maligno; e toma o capacete da salvação e a espada do Espírito, que 



é a palavra de Deus, orando em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica. Para esse fim, 
mantenha-se alerto com toda perseverança, suplicando a todos os santos ”Efésios 6: 13-18 

 10. Ore pela CURA. Receba a CURA.                 
"Sobre ele estava o castigo que nos trouxe paz, e com suas feridas somos curados." Isaías 53: 5 

 11. ESCUTE.              
“O Senhor Deus me deu a língua erudita, para que eu saiba dizer o seu tempo, uma boa palavra ao 
que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que oiça como 
aqueles que são ensinados. O Senhor Deus abriu meus ouvidos, e eu não fui rebelde; Eu não me 
retiro para trás. Isaías 50: 4-5 

 “E ninguém deita vinho novo em odres velhos; de outra sorte, o vinho novo romperá os odres e 
entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos. E 
ninguém depois beber vinho velho deseja o novo, pois ele diz: 'O velho é bom'. ”Lucas 5: 37-39 

 12. INTERCEDER Não se preocupe com nada, mas em tudo pela oração e súplica com acção 
de graças, deixe seus pedidos sejam apresentados a Deus. ” Filipenses 4: 6 

 13. Chore ajuda.                    
"Deus é nosso refúgio e força, uma ajuda muito presente nos problemas." Salmos 46: 1 

 14. Dê Graças.             
“Agradeça em todas as circunstâncias; pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. ” 1 
Tessalonocenses 5:18 

15. Despeje o seu LAMENTAR.                
Quanto tempo, ó Senhor? Você vai me esquecer para sempre? Quanto tempo você vai esconder seu 
rosto de mim? Salmo 13: 1 

16. CORRA para abrigo.           
“Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha e minha fortaleza e meu libertador, meu 
Deus, minha rocha, em a quem me refugio, meu escudo e o chifre da minha salvação, minha 
fortaleza. ” Salmo 18: 1-2 

17. Chore HOSANNA.                
“Hossana ao filho de David! Bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor! Hossana nas 
alturas!" Mateus 21: 9 (Hossana = Senhor, salve-nos!) 

 18. RECEBA Seu amor.             
“E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações 
através do Santo Espírito que nos foi dado. ” Romanos 5: 5 

19. Declare sua vitória.                   
“Você não precisará lutar nesta batalha. Permaneça firme, mantenha sua posição e veja a salvação 
do Senhor em seu nome, ó Judá e Jerusalém. 'Não tenha medo e não fique desanimado. Amanhã 
sair contra eles, e o Senhor estará com você. ” 2 Crónicas 20:17 
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