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Decretos  

“Eu não vou morrer solteira porque Deus fez um homem para uma mulher, Deus me fez 

para eu viver em família. 

De Cabinda ao Cunene eu tomo autoridade sobre a atmosfera, toda a influência 

demoníaca que impede de eu avançar, de Cabinda a Cunene haja um manto 

apostólico. 

Desgraça já não vai para a tua vida”. 

 

Satanás quer distraí-lo para que você focalize nele, a estratégia dele é que fale mal de 

Deus, dizer que Deus não está a ouvi-lo… Mas isso é mentira, ele enviou o seu único 

filho para morrer a seu favor! 

Deus pediu que você confesse os seus pecados que ele é fiel e justo para o perdoar e 

purificar de toda a injustiça. Quem é esse demónio que começou na sua vida e não quer 

sair? Deus disse que o pecado não terá domínio sobre nós! 

Esse principado da sua família, que sentou e não quer sair da sua casa vai sair em nome 

de Jesus! 

As vezes a inveja, a perseguição começa na própria família. Mas esse principado da sua 

família, que não quer que os outros vão para frente… Este principado e a sua influência 

vão ser quebrada da sua vida, você é um guerreiro, você é diferente. Uns vieram por vir, 

mas você tem uma marca da vitória. 



Até Jesus também se deparou com isso, espírito familiar, os irmãos não acreditavam 

nele. Quando começou o seu ministério outros diziam “não esse filho do carpinteiro?”. 

Este espírito familiar que o persegue em todo o lugar, esse espírito familiar que tem 

inveja de si… Hoje este principado vai ser amarrado. Por isso é que Jesus não conseguia 

fazer muita coisa na sua terra, o espírito familiar influencia.  

 

 

Decretos 

 Todo o espírito familiar, que não quer que eu vá afrente, que conhece a 

minha vida, conhece a minha história. Tomo autoridade para ata-lo, 

tornar sem poder a sua influência na minha vida e na minha geração em 

nome de Jesus. 

 Venho atacar, nasci no meu tempo. Eu não vou viver assim, o meu nome 

é para mudança de nível e não para estagnação.  

 Se rompe essa noite os sistemas diabólicos, se rompem essa noite o sistema de 

bruxaria, se rompe essa noite o sistema de feitiçaria. Eu venho com uma marca.  

 A minha consciência seja renovada com o Sangue de Jesus, fé não conhece 

derrota, quando uma porta se fecha outra tem que se abrir. 

 Eu não me vou distrair com o facebook, não quero nada disso, o meu foco está 

em Deus. 

 Demónios que invadem a minha casa, que trazem tristeza, que trazem amargura 

hoje os amarram, ligo com o Sangue de Jesus. 

 O meu passado não vai impedir o meu futuro, não vou me distrair com as 

conversas do passado. Irmão não me condenem por causa do meu passado, todos 



têm um passado, hoje eu venho por fim as conversas de que eu não sirvo e não 

dou nada! 

 Toda a maldição que foi lançada contra mim por um pastor, por um falso 

profeta, por um apóstolo, por um macumbeiro, por um marabu, hoje eu corto e 

paraliso em nome de Jesus. 

 Toda a maldição que foi lançada contra os meus pais ou contra os meus sogros 

por um pastor, por um profeta falso, por um apóstolo, por um macumbeiro, por 

um marabu hoje eu corto e paraliso em nome de Jesus. 

 Venho atacar, estou cansada, os meus filhos não são para o mundo, os demónios 

vão ter que largar a minha casa. A minha filha não pode chorar no casamento, o 

casamento é bênção. Eu venho atacar hoje todos os demónios que foram 

convocados para a minha destruição. 

 Pelo poder do Sangue de Jesus, todos os demónios que foram convocados do 

inferno para destruírem a mim, o meu casamento, os meus negócios, os meus 

filhos, hoje pelo poder da palavra eu os silencio. Que os anjos vão e lutem a meu 

favor. 

 Demónio de atraso que entrou e sentou, demónio de atraso que está nos ares, que 

trabalhar constantemente e atrasa todo o ciclo na minha vida, hoje esse 

principado pelo poder do Sangue de Jesus está a ser atado e amordaçado. Eu 

declaro a palavra, decreto agora aceleração em todas as áreas de minha vida, 

onde não estava a andar começa a andar. 

 Todo o demónio de atraso que vem com palavras bonitas de “espera”, que vem 

com palavras que não são de Deus, todo o demónio de atraso que persegue a 

minha vida e tudo o que se trata de mim tem que esperar, nunca é imediato, hoje 

os céus se abram… Haja aceleração, haja mudança! 

 Hoje, assim como o anjo falou a Maria que ela iria conceber… a palavra que o 

anjo falou se cumpriu, assim também essas palavras que estão a ser decretadas 

nenhuma delas vai cair. Você não pode esperar muitíssimo tempo. 



   O meu carneiro já está preparado. Quando Abraão saiu e levou Isaac o carneiro 

já estava lá. Eu não estou a ver, mas o meu milagre já está preparado. Quando 

Isaac chegou a Moriá o carneiro já estava lá, quando o pai quis mata-lo o 

carneiro já estava lá… ninguém me vai matar porque já esta lá, ninguém vai me 

destruir porque ele já está lá. 

   Não me distraias, o que é para mim já está lá.  

 

1 Samuel 30:1-6 

“Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os 

amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham 

queimado a fogo. 

E tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequenos 

como grandes; a ninguém, porém, mataram, tão-somente os levaram consigo, e foram 

o seu caminho. 

E Davi e os seus homens chegaram à cidade e eis que estava queimada a fogo, e suas 

mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. 

Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, e choraram, até que 

neles não houve mais forças para chorar. 

Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas; Ainoã, a jizreelita, e 

Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. 

E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de 

todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas; 

todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus”. 

 

 

1 Samuel 30:11-14 “E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi; 

deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. 

Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e dois cachos de passas, e 

comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia três dias e três noites que não tinham 

comido pão nem bebido água. 
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Então Davi lhe disse: De quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo 

de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há três dias. 

Nós invadimos o lado do sul dos queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de 

Calebe, e pusemos fogo a Ziclague”. 

 

 

Decretos  

 Tudo  fogo posto na minha vida, o meu Deus é Deus de fogo. 

 

 

1 Samuel 30:15-16  “E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa 

tropa? E disse-lhe: Por Deus jura-me que não me matarás, nem me entregarás 

na mão de meu senhor, e, descendo, te guiarei a essa tropa. 

E, descendo, o guiou e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a 

terra, comendo, e bebendo, e dançando, por todo aquele grande despojo que 

tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá.” 

 

 

 Quem já está a comer e dançar… essa noite vai haver uma razia! 

 

Reparem que Davi encontrou os inimigos a comerem e a dançarem… 

1 Samuel 30:17-19 “E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até à tarde do dia seguinte; 

nenhum deles escapou, senão só quatrocentos moços que, montados sobre camelos, 

fugiram. 

Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas; também as suas duas 

mulheres salvaram Davi. 

E ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas; e 

também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a 

traze”r. 
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Decretos  

 Tudo o que foi levado, o que me fez chorar ou que me faz chorar até agora, que 

me tem trazido angustia… o meu Deus é o mesmo Deus de Davi. Tudo o que me 

foi roubado hoje trago de volta. 

 

Em João 10:10 diz “O ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir; 

eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância.” 

 

  

 

 Houve um decreto na vida de Sadrac, Mesac e Abednego, um decreto do rei que 

quem não se ajoelha diante da estátua seria morto. Eu já não vou ajoelhar, eu 

creio nesse Deus. 

  Sadrac, Mesac e Abednego foram chamados diante do rei e o rei disse:” Agora, 

pois, se estais prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, 

da sambuca, do saltério, da gaita de foles, e de toda a espécie de música, para 

vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é; mas, se não a adorardes, 

sereis lançados, na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem 

é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? 

Nabucodonosor comparou o nosso Deus com ele, Nabucodonosor “E quem é o Deus que 

vos poderá livrar das minhas mãos?”  

 

Decreto 

 Quem está a gozar com a minha cara, o que eu adoro é que fez os céus e 

a terra, demónio não fez os céus e a terra. Está escrito que a terra e a sua 

plenitude pertencem ao Senhor. 

 

 

 

 



Daniel 3:16-17  “Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram 

ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este 

negócio. 

Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar; ele nos 

livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei”. 

 

 Todo o demónio que controla e incendeia a minha casa, hoje esse Deus 

vai livrar a mim, os meus filhos, os meus negócios, o meu esposo. 

 Esse demónio, que até hoje continua a azucrinar vai largar a minha casa, 

vai largar os meus filhos, vai largar os meus negócios, vai largar a minha 

empresa. 

 Podem ser mais forte, mas quando tentarem fazer vão cair primeiro… 

Todo o intermediário vai ir primeiro que o próprio chefe. Todo o 

intermediário vai acabar primeiro. Esse mesmo que é mais forte é que vai 

primeiro. 

 Irmão cuidado, não seja intermediário, as vezes o intermediário é que vai 

primeiro. 

 

 

Daniel 3:24-27: “Então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou 

depressa; falou, dizendo aos seus conselheiros: Não lançamos nós, 

dentro do fogo, três homens atados? Responderam e disseram ao rei: É 

verdade, ó rei. 

Respondeu, dizendo: Eu, porém, vejo quatro homens soltos, que andam 

passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano; e o aspecto do 

quarto é semelhante ao Filho de Deus. 

Então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo 

ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do 

Deus Altíssimo, saí e vinde! Então Sadraque, Mesaque e Abednego 

saíram do meio do fogo. 

E reuniram-se os príncipes, os capitàes, os governadores e os 

conselheiros do rei e, contemplando estes homens, viram que o fogo 

não tinha tido poder”. 
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Decreto  

 Nada vai ter poder, a doença não vai ter poder sobre o meu corpo, nem 

problema, nem perseguição nada terá poder.   

 

Palavra do Senhor!  

 

 


