A Oração de Amarração/Autoridade Espiritual (The Binding Prayer), 27 de setembro de 2016
Preparação: AJOELHE-SE: Pai Santíssimo, Filho e Espírito Santo, eu venho diante de Ti, como uma criança
que ainda está aprendendo; por favor, ensina-me a ver e ouvir-Te claramente. Por favor, sonda o meu coração e
revela-me as portas que eu tenho aberto; ajuda-me a me arrepender e a direcionar essas orações para que elas
sejam eficazes. (Portas abertas: eu julguei(?), critiquei no meu coração ou mente, acusei falsamente, fiz fofocas,
insultei, roubei, enganei ou menti, gastei dinheiro destinado a outras coisas, tomei algo que pertencia a outros,
cobicei, pratiquei lascívia, eu ouvi ou olhei para algo pecaminoso; eu desrespeitei meu cônjuge ou meus pais, eu
fui arrogante, orgulhoso, ou ciumento, eu Te desobedeci? Perdoa-me Senhor e livra-me do mal e de seus efeitos).
Jesus, por favor, remova essas portas com seus demônios e seus excrementos para o abismo e conceda-me a
graça de não mais pecar. Pai, eu perdoo e abençoo, de coração, àquelas pessoas que optaram por ser nossas
inimigas e oro para que o Seu amor as cure e as converta. "Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." Guia-me
para que eu não seja a causa do pecado de outro homem, mas uma bênção, levando-os a Ti. Jesus, por favor,
revista-me com toda a Armadura de Deus. FIQUE DE PÉ: Como um filho de Deus, Todo-Poderoso, Elohim,
invoco os Santos Anjos Ministradores e Guerreiros para orar estas orações comigo, e os poderosos anjos
guerreiros, para executá-las. Declaro que, na palavra "NÓS", incluo nossos Anjos, Ezequiel e Eu, nossos animais
de estimação e equipe, os Moradores do Coração (Heartdwellers) e todas as obras que realizamos para o Senhor.
No Soberano Nome de Jesus Cristo, nosso Rei, eu bloqueio toda retaliação contra nós, nossos filhos espirituais e
naturais, e voluntários. Eu cubro a todos nós com o sangue de Jesus e peço que nos conceda forte proteção
angelical e direção do Espírito Santo para cada um de nós, com os ouvidos abertos à instrução e com uma vontade
obediente. Libertação: Anjos Guerreiros venham em nosso auxílio e façam cumprir esses comandos: na
autoridade do Soberano Nome de Jesus, eu ordeno a todo demônio que vem contra nós: Eu silencio as suas
faculdades de comunicação, pegue de volta o seu excremento, desfaça as suas obras e solte-nos; Eu os amarro e
os envio diretamente para o Abismo, para nunca mais serem soltos. Todo demônio Vampiro de Energia, em
Nome de Jesus, eu bloqueio as suas faculdades de comunicação, pegue de volta o seu excremento, devolva o que
você roubou; eu te amarro e te envio diretamente para o abismo para nunca mais ser solto. No poderoso nome de
Jesus, toda Força do Mal contra nós: Eu permanentemente destruo seus vórtices de energia que causam
isolamento, seus blocos circunferenciais, paredes e dispositivos não reconhecidos, sejam destruídos para nunca
mais serem substituídos! (3x). Peço aos Santos Anjos que vão, adiante de nós, demolindo todas as armas cujo
objetivo seja causar isolamento ou separação entre Deus e os Moradores do Coração, conosco, e uns com os
outros, família e animais de estimação. Eu desabilito, silencio e envio para o abismo, todos aqueles que criaram
estas armas, seus líderes, as forças de reserva e de retaliação, em Nome de Jesus e convoco os Anjos Guerreiros
para fazer com que isso se cumpra. Na a autoridade do Nome que está acima de todos os nomes, Jesus, o Cristo,
eu cancelo todas as permissões para opressão contra NÓS. Eu quebro e desabilito para sempre todo o mal: seja de
poder interdimensional / espiritual / físico / conexão emocional / ou mental que se levanta contra NÓS, incluindo
todas as palavras escritas ou faladas, semelhanças ou representações (3x). Eu quebro e desabilito todo trabalho,
projeção, elo, capa, praga, feitiço, desejo mal, encantamento, selo, entrave, astúcia diabólica, e fortaleza
contra nós, na autoridade do Nome de Jesus (3x). Está escrito, nenhuma arma forjada contra NÓS prosperará.
Senhor, minha oração é que aquilo que o Senhor permitir, nós venceremos com a sua graça. Proteção:
AJOELHE-SE: Senhor, por favor, envia seus Santos Anjos para ficarem de guarda, fazerem uma varredura
completa, removerem todos os demônios e praticantes do mal, dos limites de nossas propriedades, bloqueando
toda projeção, desabilitando todo objeto amaldiçoado, instrumento do mal, interceptando cada força destinada a
NÓS, fortalecendo e tornando impenetrável o globo de proteção angelical ao nosso redor, aonde quer que vamos.
Com o Sangue de Jesus, eu fecho e bloqueio cada portal, do ar, da terra, do fogo, e da água e de natureza
interdimensional sobre essa propriedade. Por favor, envie Seus Santos Anjos para se posicionarem, guardarem e
impedirem a entrada de nossos inimigos, objetos amaldiçoados e forças do mal. Espírito Santo, por favor, avive
a verdade e bloqueie as tentativas do inimigo de confundir, semear mentiras e discórdia. Obrigado Santos Anjos
por fazer cumprir essas orações. Senhor Jesus, livra-"NOS" do mal, e emudece todas as vozes atormentadoras, a
tirania de lembranças, corta as cordas, as projeções dos ímpios e, por favor, realinha, cura e reconecta o nosso
corpo, alma e espírito, removendo quaisquer demônios e seus excrementos de nossos corpos. Cura: Espírito
Santo, por favor, passa sobre o nosso espírito, alma e corpo com a Tua Glória e aumenta o nosso amor a Deus e
aos outros; cura e restaura a nossa mente, o tempo, a fé, a memória, a saúde, o vigor, a resistência, o foco, a
coragem, a paz e alegria nas áreas do nosso ser que o inimigo, o mundo e nossa própria carne contaminaram.
Senhor, o que o Senhor não restaurou, oferecemos-Te para a obra de conversão de todos os obreiros da
iniquidade. A Glória: Senhor Jesus, eu humildemente Te peço que fortaleças, sustentes e abençoes
poderosamente, nossos anjos em suas batalhas contra o mal e liberes a glória e a proteção que o Senhor enviou
com o Seu Povo Israel, fogo no meio deles aonde quer que fossem e que restaures sete vezes mais, tudo que o
inimigo nos roubou. Favor: Eu ministro Favor Divino e Supernatural com Deus e com o homem, favor Duplo,
favor Adicional, favor Abundante, favor Estendido, sobre os nossos anjos, sobre nós, e nossas "obras" para o
Senhor. Jesus, nós Te louvamos, honramos e adoramos. Obrigado por nos amar e nos dar o poder para vencer o
mal. Jesus, eu confio em Ti (3x).

