
Oração para desfrutar “Jesus Cristo, reino de Deus, Encher do Espírito Santo” 

Deus pai ! 

Dou garança a ti, por ter me escolhido, ter me redimido pelo o sangue do seu filho Senhor 

Jesus Cristo e me salvado desde antes a fundação da terra. 

Tu és o Cristo, o filho do Deus vivente. 

Dou graça a ti, por que Cristo como o verdadeiro Sacerdote, perdoou todos os meus 

pecados e me livrou de dotadas as maldições. 

Dou graça a ti, por que Cristo como o verdadeiro Rei, quebrou a cabeça e satanás e me 

livrou de satanás e Todos os seus problemas espirituais. 

Dou graça a ti, por que Cristo como o verdadeiro Profeta, abriu o caminho para com Deus, 

me livrou do inferno, me deu a vida eterna e também o Espírito Santo. 

Jesus é o Cristo que restou véu todos os meus problemas. 

O recebo no centro do meu coração, como o meu Senhor. 

Meu Senhor Jesus Cristo que ressuscitou está direita do Deus Pai, pagou todo preço do 

meu pecado, começou satanás debaixo dos seus pés, é tem poder sobre todo o céu e 

também a terra. 

Me ajude a desfrutar do fato que sou filho de Deus, e a autoridade que Deus e deu. 

Meu Senhor Jesus Cristo que governa todo o universo e que está junto comigo através do 

Espírito Santo, enche me do Espírito Santo. 

Eu sou filho de Deus, fui escolhido como príncipe (Princesa), sacerdote e profeta. 

Que em nome do meu Senhor Jesus Cristo todo o poder das trevas, doenças, maldições, 

seja quebrado. Vá embora. 

Que todas as pessoas que eu conheço seja salvo e abençoadas. 

Que o Espírito Santo que está dentro de mim, possa reinar e me guiar em todas as coisas. 

Que sempre ué posa está orando a palavra do púlpito, através dos 3 Hoje faça o Reino de 

Deus na minha Igreja, Trabalho, Escola, Região que vivo. 

Me abençoe para que possa ser e desfrutar de “Somente Cristo, Somente Reino de Deus, 

Somente encher do Espírito Santo”. 

E que eu seja o Testemunha do Cristo até o Confins da terra. 

Que eu tenha a alegria a gratidão da salvação no meu coração, que todo o lugar que eu vá 

o Reino de Deus seja estabelecido. 

Senhor Jesus Cristo que é o Senhor de toda terra e todo o universo. Envie o seu anjos e 

mede Poder espiritual, sabedoria, força, finanças e pessoas para que o Reino de Deus seja 

estabelecido. 

Que eu possa servir a minha Igreja “ Igreja Missionária Evangélica” , que 1% da 

Evangelização do Japão seja realizada e que os 237 países sejam evangelizados para a 

Honra e a Glória de Deus Pai. Em nome do meu Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. 


