ORAÇÃO DE AMARRAÇÃO 8ª EDIÇÃO 29-SET-2018
Onde há menção a “NÓS” (em maiúsculas), eu insiro todos os nomes. Os nomes são muito
importantes.
A Escritura diz que eu sou uma Noiva de Cristo que está sentada em lugares celestiais com meu
esposo, Jesus Cristo. Desta posição, pelo poder do Nome de Cristo Ressuscitado, Jesus de Nazaré,
eu invoco os Santos Anjos Ministradores e Guerreiros para orarem coNOSco e fazerem cumprir
todas essas diretrizes. São Miguel, o Arcanjo, por favor, venha em nosso auxílio e derrote as forças
que vêm contra nós.
AÇÃO DE DEUS
Pai, por favor, abençoe, prospere e livre do mal aqueles que se sacrificaram e nos fizeram doações.
Pai, por favor, revista ao Ben, Ezequiel e a Clare com Toda a Sua Armadura. Espírito Santo, por favor,
quebre e arranque todo esquema, padrão e ciclo de feitiçaria destinados a ferir, destruir nossas
vidas, felicidade, saúde e missão. Eu destruo todos os padrões e esquemas malignos com o Sangue
de Jesus Cristo.
Pai em Nome de Jesus, por favor, desmonte e arranque todas as redes de feitiçaria do norte, sul,
leste e oeste contra NÓS e em nossa região e locais de reunião pela internet em todo o mundo.
Espírito Santo, por favor, faça cessar a infiltração, maldições e instrumentos destrutivos de todas as
bruxas / bruxos vindos contra nós, e também cause a cegueira e destrua todos os demônios que
estejam nos monitorando e agindo contra nós.
Abba Pai, por favor, envie seus anjos guerreiros para que liberem o fogo do Seu Espírito sobre nossos
inimigos e capacita-nos pela unção do Espírito Santo para discerni-los e destruí-los. Eu amarro,
acorrento e aprisiono cada um de vocês demônios encarregados de NOS prejudicar e desativo todas
as suas armas, declarando-as impotentes contra nós agora. Santos Anjos rapidamente levem essas
armas e excrementos para o Abismo, para nunca serem substituídos. Pai, peço-lhe para amarrar,
imobilizar e neutralizar todo poder e intenção malignos com amarraduras inquebráveis, toda bruxa,
mago, feiticeiro e bruxo que esteja se infiltrando, amaldiçoando e pretendendo causar dano a NÓS
ou aos Moradores do Teu Coração (Heartdwellers); revele Seu Amor a eles. Santos Anjos, por favor,
arranquem os olhos de todo espírito maligno que esteja operando por meio de bruxas, magos e
feiticeiros que foram designados para espionar nossas vidas.
Espírito Santo, por favor, envie o terror, o temor de Deus e a punição sobre qualquer pessoa ou
demônio das trevas que se utiliza de projeções astrais para entrar em nossa casa ou espaço, com a
intenção de fazer o mal e torcer as comunicações entre nós e afetar nossos equipamentos e
comunicação pela Internet. Que eles sejam aterrorizados, desarmados e derrotados, em Nome de
Jesus de Nazaré.
Eu falo pela autoridade e poder do Espírito Santo. Que toda bruxa ou bruxo que tenta se infiltrar em
nossas vidas do norte, sul, leste e oeste seja amarrado em correntes, com a graça para se converter
ou ser removido, para nunca retornar ou enviar reforços, retaliação e transferência no Nome de
Jesus de Nazaré. Eu destruo os planos, dispositivos, esquemas e artimanhas do diabo, e todas as
bruxas ou feiticeiros contra NÓS Moradores do Coração e suas famílias. Eu os desenraizo no Nome
de Jesus de Nazaré e invoco os Santos Anjos para levá-los para o abismo.
Deus Pai, por favor, consuma com fogo todo ajuntamento de feitiçaria contra NÓS, que o fogo do
Espírito Santo caia sobre suas cabeças e cause a conversão deles em nome de Jesus de Nazaré. Deus
Pai, por favor, envie cegueira, confusão, distração e divisão ao acampamento do inimigo, fazendo
com que eles se destruam uns aos outros e destrua cada circuito, plano e projeto arquitetado contra
nós para se infiltrarem, causarem danos ou atrapalharem nossa missão e destinos no Senhor.

SAÚDE
Eu cancelo no nome de Jesus de Nazaré o espírito de morte prematura que está tentando reduzir
NOSSOS dias e encurtar NOSSAS vidas, e eu invoco o Espírito Santo para, por favor, destruir cada
projeto de doença do espírito da morte, em nome de Jesus de Nazaré.
Eu venho contra todo o espírito de aborto, seja ele natural ou induzido, glutonaria, autossatisfação,
maus hábitos alimentares, desidratação, nevoeiro mental, osteoporose, doença gastrointestinal,
doença pulmonar, enfermidade, câncer, infecção, vírus, artrite, fibromialgia, e todas as doenças
autoimunes, diabetes, ataque cardíaco, pressão arterial alta, suicídio, acidente vascular cerebral,
morte, acidente e ordeno que aborte seu plano contra nossas vidas agora em Nome de Jesus de
Nazaré. Eu destruo toda doença sete vezes com o sangue de Jesus Cristo. E declaro que viveremos
e não morreremos e declararemos as obras do Senhor, e que a nossa santidade, missões e
ministérios florescerão e crescerão, hoje e para sempre, em nome de Jesus de Nazaré.
Eu destruo pelo Sangue do Cordeiro e o Santo Fogo de Deus, todo impedimento satânico e
estratégia que foram planejados contra NÓS, no Nome de Jesus Cristo, e desamarramos as mãos e
os pés de cada crente dos Moradores do Coração para sair e evangelizar no poder do amor de Deus
e destruir toda mentira e calúnia contra nós.
CURA
Espírito Santo, por favor, passe por NÓS: corpo, alma e espírito com Sua Glória, e cure, restaure e
aumente o nosso amor a Deus e aos outros. Restaure os anos que o gafanhoto devorou. Alinhe
nossas mentes com a Mente de Cristo. Mostre-NOS como redimir o tempo perdido / a memória / a
saúde / o vigor /a resistência /o foco / a coragem, a paz e a alegria onde o inimigo, o mundo e a
nossa própria carne os roubaram. Eu recebo a Sua Promessa que ainda produziremos frutos na
velhice, sendo vigorosos e florescentes. Senhor, o que Senhor não restaurar, oferecemos para os
mais desesperados.
CONTRA AS HIERARQUIAS MALIGNAS
Eu paraliso o diabo, o inferno e os demônios em seus trabalhos contra NÓS. Eu mudo as linguagens
deles para confundir, alienar e separá-los uns dos outros. Eu declaro distração, divisão, caos e longa
guerra civil em todas as fileiras de todos aqueles que têm atacado a nós e aos nossos ministérios.
Santos Anjos, por favor, executem isso e amarrem todas as tentativas de retaliação, substituição,
reforço, transferência e contra-ataques.
Eu entro no acampamento do diabo e recupero todas as bênçãos e almas que ele roubou dos
Moradores do Coração (HeartDwellers) por meio de mentiras e feitiçarias e peço aos Santos Anjos
que os tragam de volta para nós.
Eu lanço flechas banhadas no sangue de Jesus ao acampamento do inimigo para destruir todo alvo
satânico, banner ou sinal que se oponha a NÓS e aos Moradores do Coração. Sejam queimados em
nome de Jesus de Nazaré.
Eu paraliso e desativo as atividades malignas, dos segundo e primeiro céus pertencentes a NÓS e
aos Moradores do Coração, com o Sangue de Jesus Cristo. Eu permanentemente paraliso todo
diabo, todo inferno, e todo demônio em missão contra NÓS, nossas famílias, animais, plantas e
Moradores do Coração. Que cada palavra do Senhor seja protegida, abençoada e multiplicada em
todo o mundo para trazer todos os homens a Cristo.
Eu trago destruição agora contra o acampamento do diabo e as forças das trevas em nome de Jesus
de Nazaré e convoco os santos anjos para cortar a cabeça de todo espírito maligno contra NÓS e

para enviar os raios de Jeová Nissi para golpear a cabeça de toda cobra que se levanta contra nós.
Eu corto suas cabeças no nome de Jesus de Nazaré.
EU AMARRO
Eu amarro todos os Valentes e Porteiros encarregados contra NÓS, e os ordeno em Nome de Jesus
de Nazaré que soltem os doadores, as doações, os processos de doação, equipamentos, ondas de
rádio na Internet, mídias eletrônicas, todos os materiais do ministério, sua plataforma e sites na
Internet. Soltem-nos, AGORA!
Em Nome de Jesus Cristo, eu destruo toda cobertura e pacto de feitiçaria do primeiro e segundo céu
e desmantelo a operação, peça por peça, para nunca mais se levantar contra NÓS ou os Moradores
do Coração. Eu permanentemente amarro todos os demônios e reforços demoníacos que têm
atacado, impedido e frustrado o plano de Deus para nossas vidas e para todos os Moradores do
Coração.
Os Moradores do Coração pertencem a Cristo Jesus e eu firo com o Sangue de Jesus sete vezes cada
bruxa que se infiltrou em nossos canais e lançou encantamentos sobre a congregação e líderes. Tire
as mãos dos meus filhos agora em nome de Jesus! Santo Anjos, por favor, observem-nos,
interceptem-nos e bloqueiem toda obra maligna deles.
Eu firo e destruo com o Sangue de Jesus e com a obra consumada da Cruz, todos os rituais de
sepultamentos de feitiçaria, plantações, altares demoníacos, efígies, estandartes e sacrifícios de
animais realizados contra NÓS e contra os Ministérios do Heart Dwellers (Moradores do Coração),
materiais, música, ensinamentos e sua declaração de missão, juntamente com cada artigo usado
como um ponto focal para o mal. Em nome de Cristo Jesus não toquem! Santos Anjos, por favor,
sigam estas diretrizes e bloqueiem-nos.
Eu libero os cativeiros do céu para perseguir cada bruxa, bruxo, feiticeiro ou feiticeira que estejam
se posicionando contra NÓS e os Moradores do Coração, em Nome de Jesus de Nazaré. Que o
caminho de todo diabo e toda bruxa seja escorregadio, deixando-os fora de controle para destruir
a maldade neles mesmos ou se convertam no nome de Jesus de Nazaré.
Eu impeço e frustro todas as missões do diabo e seus demônios, e quaisquer que sejam os métodos
que eles estejam tentando usar contra nós e todos os Moradores do Coração. Obstáculos e
frustração sejam queimados com o fogo do Espírito Santo.
MALDIÇÕES
Eu tomo autoridade e desmantelo cada maldição contra nós* e os Moradores do Coração, em nome
de Jesus de Nazaré. No Nome acima de todos os Nomes, Jesus o Cristo, eu cancelo todas as missões
e permissões para a opressão contra NÓS. Eu quebro e para sempre amarro todo mal:
interdimensional / espiritual / físico / emocional / força mental, conexão e projeção maléfica, todo
ato, pensamento e arma contra NÓS. Eu permanentemente quebro todas as fortalezas / links /
manto / maldição / feitiço / desejo maligno / feitiço / encantamento / selo / cilada diabólica contra
NÓS. Santo Anjos, por favor, façam cumprir essas diretrizes, pois está escrito: "Nenhuma arma
formada contra NÓS prosperará." Senhor, ajude-nos a vencer o mal com a Sua diligência e coragem.
RESTAURAÇÃO
Pelo poder do Nome de Jesus, eu ministro cura, restauração e restituição em NOSSAS vidas e todos
os Moradores do Coração. Eu declaro a libertação de vocês agora de toda missão e ataque satânico,
em nome de Cristo Jesus. Nosso Senhor é um fogo consumidor. Que os inimigos dos Moradores do
Coração sejam consumidos pela poderosa mão de Deus.

PROTEÇÃO: Senhor, por favor, envie seus santos anjos para ficarem de guarda, fazerem uma
varredura completa, removerem todos os demônios e praticantes do mal de nossos territórios,
bloqueando cada projeção, desarmando cada objeto amaldiçoado, armadilha e bomba de tempo;
destruindo todos os ovos / vagens e filhotes; e interceptando toda força destinada a NÓS. Senhor
Jesus, por favor, fortifique e torne impenetrável, o globo angélico de proteção em torno de NÓS,
aonde quer que formos. Eu fecho todos os portais malignos no ar, terra, fogo, água e
interdimensional nesta propriedade, com o Sangue de Jesus. Por favor, envie seus santos anjos para
ficarem de guarda e impedirem nossos inimigos / objetos amaldiçoados / forças do mal de
invadirem. Obrigado, devotos, poderosos e Santos Anjos, por fazerem cumprir essas orações.
Senhor Jesus, obrigado pela minha vitória e por Suas promessas. Peço-lhe que faça de mim um
guerreiro fiel contra o mal e que tire toda a preguiça e apatia da minha vida, para que eu possa viver
para te agradar todos os dias. Amém.
A GLÓRIA
Senhor Jesus, por favor fortifique, sustente e abençoe nossos anjos poderosamente em batalha,
aumentando seu poder / resistência / força e envie reforços com cura no calor da batalha. Santos
Anjos, abençoamos e agradecemos profundamente por sua defesa e proteção. Eu ministro favor
Divino e Sobrenatural com Deus e com o homem, sobre NÓS, nossos anjos e nossas obras para Ti,
Senhor.

