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Tema: O Sangue de Jesus Tem Poder 
  

  
  

  

Digam todos: Eu creio na arma mais poderosa que é o sangue de Jesus. Ninguém resiste o 

sangue, é a arma mais poderosa. Ninguém o engana hoje alguma coisa vai acontecer ainda que 

o seu pecado tenha força, o sangue de Jesus tem mais força… 

Ainda que a sua família tenha pactos, há um pacto eterno. O pacto do sangue de Jesus tem poder 

para destruir qualquer pacto que até agora existiu na sua família.  

A bíblia nos declara no livro de Lucas 22:20 Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, 

dizendo: Este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós.  

 Quando se entra num pacto, existem regras, por exemplo um noivo nunca deixa cair a sua noiva 

nem um Esposo abandona a sua esposa, Ele a defende até ao fim. Outra regra para alguém o 

desgraçar, ou o tocar tem que fazer a Jesus primeiro. Aproprie-se do poder do sangue use da 

palavra. Este ano não de você Mulher continuar a vir sozinha a igreja apresente o seu Marido. 

Este é o ano de dizer estou no novo pacto com Jesus por isso vou me casar. 

Há pactos que Deus vai romper no mundo espiritual, na vida dos seus filhos, negócios, emprego, 

na sua vida. Ao orarem façam o seguinte: 

Deus de rompimento diante desta palavra (Lucas22.20) todo e qualquer pacto que ameaça a 

minha vida e a da minha família, que actua nos meus negócios, que me impede de receber as 

bênçãos de Deus, hoje vai romper-se pelo pacto do sangue de Jesus… 

Amados no Senhor entendam que um pacto envolve sempre a de uma pessoa ou animal. Quando 

leva um animal num Quibandeiro você entrou num pacto…. 

Num pacto apenas se respeita sangue, a Circuncisão foi um pacto, perder a virgindade. Acto para 

quem quer ficar com o seu lugar, a sua casa ou marido a força. O poder de Deus desça para 

destruir tudo isso. Todo aquele que fez um pacto na sua vida com um animal e o seu nome na 

boca do animal seja destruído agora… 

Diga: Pai perdoa os meus pecados, a porta que eu abri para o diabo. Hoje o poder 

sobrenatural de Deu desça na minha vida. Haja um rompimento. 

Pai, renunciamos toda força de pactos que existe na minha vida, meus filhos, meu Marido, 

irmãos, sobrinhos, Pais. Estabelecemos o poder do novo pacto do sangue de Jesus. Localize e 

destrua, anule, torne sem efeito qualquer pacto que até agora existe. 

Tudo que foi enterrado contra mim. Hoje invoco o sangue de Jesus que tudo saia fora, que a terra 

vomite e que esta situação mude. Em nome de Jesus. 

Pai, pela fé me aproprio dos mistérios que há no sangue de Jesus. Eu tomo posse e decreto a 

Victoria na minha vida, família. Em nome de Jesus. 

Palavra do Senhor! 
  

 


