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Primeiro Dia
O amado do SENHOR habitará
seguro com ele; todo o dia o SENHOR o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Dt. 33:12

Confissão: Eu sou amado do Senhor.
Ele já provou seu amor por mim na cruz
do Calvário. Eu sou amado, por isso eu
habito seguro. O Senhor é quem me protege e eu descanso nos seus braços. Praga
nenhuma chegará à minha casa, pois eu
sou amado do Senhor.
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Segundo Dia
O que habita no esconderijo do
Altíssimo e descansa à sombra
do Onipotente diz ao SENHOR:
Meu refúgio e meu baluarte, Deus
meu, em quem confio. Pois ele te
livrará do laço do passarinheiro
e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e, sob suas
asas, estarás seguro; a sua verdade
é pavês e escudo. Sl. 91:1-4

Confissão:Eu habito no esconderijo do
Altíssimo. Eu descanso à sombra do onipotente. A sombra do Senhor está sobre mim
porque Ele está perto de mim. Eu descanso
no Senhor no meio de toda luta, pois eu
confio n’Ele. Eu declaro que o Senhor é o
meu refúgio e o meu baluarte. Ele me livrará do laço do diabo e da doença contagiosa
e infecciosa. Eu estou debaixo das suas asas,
por isso estou seguro. A verdade da palavra
é o meu escudo contra as setas do inimigo.
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Terceiro Dia
Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que se propaga nas
trevas, nem da mortandade que
assola ao meio-dia. Caiam mil ao
teu lado, e dez mil, à tua direita;
tu não serás atingido. Somente com
os teus olhos contemplarás e verás o
castigo dos ímpios. Sl. 91:5-8

Confissão: Eu não me assusto dos pesadelos da noite nem com a seta do diabo que
voa de dia. Eu sou guardado pelo escudo da
fé. Eu não temo a peste que se propaga nas
trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Eu não temo porque sou guardado no
esconderijo do Altíssimo. Podem cair mil ao
meu lado e dez mil à minha direita, mas eu
não serei atingido. Eu creio que eu e a minha
casa somos cobertos pelo sangue do Cordeiro.
Nenhuma praga me atingirá.
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Quarto Dia
Pois disseste: O SENHOR é o
meu refúgio. Fizeste do Altíssimo
a tua morada. Nenhum mal te
sucederá, praga nenhuma chegará
à tua tenda. Porque aos seus anjos
dará ordens a teu respeito, para
que te guardem em todos os teus
caminhos. Eles te sustentarão nas
suas mãos, para não tropeçares
nalguma pedra. Pisarás o leão e a
áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Sl. 91:9-13

Confissão: Eu declaro que o Senhor é
o meu refúgio. Com a minha confissão eu
faço do Senhor a minha morada. Nenhum
mal me sucederá e praga nenhuma chegará
à minha casa. O Senhor dará ordens aos seus
anjos para que me guardem em todos os meus
caminhos. O anjo do Senhor me sustenta na
sua mão para que eu não tropece em nada.
Eu piso toda serpente, escorpião e todo poder
do maligno. O Altíssimo é a minha morada.
6
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Quinto Dia
Porque a mim se apegou com
amor, eu o livrarei; pô-lo-ei a
salvo, porque conhece o meu
nome. Ele me invocará, e eu lhe
responderei; na sua angústia eu
estarei com ele, livrá-lo-ei e o
glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha
salvação. Sl. 91:14-16

Confissão: Eu amo o Senhor porque ele
me amou primeiro. Eu me apego a Deus com
amor, por isso eu serei livrado de todo mal. Eu
serei colocado a salvo porque eu conheço o
nome do Senhor. Porque eu conheço o nome
do Senhor e oro em nome de Jesus, eu invocarei
e o Senhor me responderá. Ele está comigo na
minha angústia. Ele me dá vitória e manifesta
a sua glória. Eu creio que terei uma vida longa
porque eu recebi a salvação do Senhor.
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Sexto Dia
E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a
Satanás. A graça de nosso Senhor
Jesus seja convosco. Rm. 16:20

Confissão: O Deus da paz é Jeovah Shalom. Ele é a minha paz e o meu descanso.
Porque eu tenho paz o Senhor vai em breve
esmagar a satanás debaixo dos meus pés. A
graça do Senhor Jesus é comigo. Eu desfruto
do favor imerecido. Eu fui feito justiça de
Deus em Cristo. Nenhuma arma do diabo
vai prosperar contra mim, mas eu subjugo
toda obra maligna debaixo dos meus pés.
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Sétimo Dia
Deixo-vos a paz, a minha paz vos
dou; não vo-la dou como a dá o
mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jo. 14:27

Confissão: Eu recebi a paz do Senhor
dentro do meu espírito. Eu não ando ansioso e nem angustiado pois o Deus da paz
está sobre mim. Eu não me atemorizo e nem
permito que o meu coração se turbe, pois eu
creio que o Senhor estende as a suas asas sobre
mim. Não posso ser abalado.
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Oitavo Dia
No amor não existe medo; antes, o perfeito amor lança fora
o medo. Ora, o medo produz
tormento; logo, aquele que teme
não é aperfeiçoado no amor. Nós
amamos porque ele nos amou
primeiro. I Jo. 4:18-19

Confissão: Eu rejeito todo medo na minha vida, pois eu sou amado do Senhor. O
amor lança fora todo medo. O perfeito amor
de Deus está em mim, por isso eu sou aperfeiçoado. Eu amo o Senhor porque Ele me
amou primeiro. Deus já provou seu amor por
mim quando enviou seu Filho para morrer
na cruz. Eu não ando debaixo de tormento
pois a Paz do Senhor enche o meu coração.
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Nono Dia
Por esta razão, pois, te admoesto
que reavives o dom de Deus que
há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos
tem dado espírito de covardia,
mas de poder, de amor e de moderação. II Tm. 1:6-7

Confissão: Esses são dias que vou reavivar,
em mim, o dom que recebi do Senhor. Eu
não recebi espírito de medo nem de covardia! Deus já me deu o Espírito de poder que
me capacita a vencer o medo! Eu já recebi o
Espírito de amor e de moderação. Em Cristo
Jesus eu sou mais que vencedor!
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Décimo Dia
Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai
inteiramente na graça que vos
está sendo trazida na revelação
de Jesus Cristo. I Pe. 1:13

Confissão: Eu cinjo meu entendimento,
guardando minha mente com as Boas Novas do Evangelho. Não permito que minha
mente se encha com pensamentos de morte,
mas cerco minha mente com pensamentos
de vida! Eu me firmo na esperança que me
foi dada pela revelação da Graça em meu
Salvador Jesus Cristo. Sou filho, sou amado,
sou cheio do Espírito Santo! Aleluia!
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Décimo
Primeiro Dia
Quando passares pelas águas,
eu serei contigo; quando, pelos
rios, eles não te submergirão;
quando passares pelo fogo, não
te queimarás, nem a chama
arderá em ti. Is. 43:2

Confissão: Deus está comigo ao atravessar o rio. Ele me sustenta em plena saúde e
prosperidade. Nas águas profundas eu estou
seguro, pois a mão forte do Poderoso me livra de afogar. O Senhor é comigo e me salva
do fogo da aflição. O mundo está debaixo do
pânico, mas eu estou debaixo do sangue do
Cordeiro e das asas do Altíssimo. Mil cairão
ao meu lado e dez mil à minha direita, mas
eu não serei atingido (Sl. 91:7).
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Décimo
Segundo Dia
Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no SENHOR, vosso Deus, porque
ele vos dará em justa medida a chuva;
fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão
de trigo, e os lagares transbordarão de
vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos
que foram consumidos pelo gafanhoto
migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei
contra vós outros. (Jl 2.23,24)

Confissão: Como filho amado me regozijo no
meu Senhor, o meu Deus. Ele me dará sempre em
justa medida a chuva. Ele não permitirá que nada me
falte e suprirá as minhas necessidades. Fará descer a
chuva de bênçãos no tempo certo. O Meu Deus me
dará a resposta e no tempo certo me socorrerá. Terei
sempre em abundância o favor de Deus. Tudo que
tocar as minhas mãos, irá prosperar. Deus repreenderá
o gafanhoto migrador, e restituirá tudo que me foi
roubado. A bondade de Deus me fará sobressair no
meio da dificuldade. O Senhor enviará o seu exército
para lutar por mim, pois eu sou mais do que vencedor
por meio de Cristo que me ama (Rm. 8:34).
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Décimo
Terceiro Dia
“Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça,
a fim de recebermos misericórdia
e acharmos graça para socorro em
ocasião oportuna. Hb. 4:16

Confissão: Eu me achego sem medo
diante do trono de Deus. Eu tenho livre
acesso ao meu Pai. Não por merecimento,
mas por fé. Não por minha capacidade,
mas pela Sua obra consumada. Eu recebo
misericórdia todas as vezes que preciso. O
meu Pai é cheio de Graça e Misericórdia (Sl
86:15, 2Jo 1:3). Eu confio em seu socorro
e Ele está comigo em todos os momentos
difíceis da minha vida. Ele é o meu socorro
e a minha fortaleza (Sl 31:3).
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Décimo
Quarto Dia
Nisto consiste o amor: não em que
nós tenhamos amado a Deus, mas
em que ele nos amou e enviou o
seu Filho como propiciação pelos
nossos pecados. I Jo. 4:10

Confissão: Eu sou amado. Meu amor é
uma resposta ao Seu grande amor por mim.
Antes mesmo que eu viesse a existir Ele já me
amava e pensava em mim (Ef 1:4). Ele me
deu Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e
Salvador, para provar o Seu amor por mim e
me perdoar de todos os meus pecados (1Pe
1:20). Eu O amo porque Ele me amou primeiro (1Jo 4:19).

16

Confissão da Palavra

Décimo
Quinto Dia
Nisto é em nós aperfeiçoado o
amor, para que, no Dia do Juízo,
mantenhamos confiança; pois,
segundo ele é, também nós somos
neste mundo. I Jo. 4:17

Confissão: Eu sou filho amado de Deus.
Eu sou como Ele é. A natureza de Deus é
a minha natureza! Eu posso descansar e
confiar em Deus, pois Ele é o meu Pai. Eu
confio no amor de Deus por mim! No dia
da calamidade, eu posso ficar em paz, pois o
meu Deus tem cuidado de mim! As circunstâncias da vida não determinam o amor de
Deus por mim, pois Ele já provou seu amor
por mim, no dia que entregou seu filho para
morrer no meu lugar!
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Décimo
Sexto Dia
Dai, e dar-se-vos-á; boa medida,
recalcada, sacudida, transbordante,
generosamente vos darão; porque
com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Lc. 6:38

Confissão: O meu Deus é fiel. Ele tem
cuidado de mim em cada uma das minhas
necessidades! Deus me dará uma medida
generosa de provisão, pois Ele é uma fonte
inesgotável de recursos. Tudo aquilo que
eu plantar, eu terei uma grande colheita,
pois Deus, segundo a sua generosidade, me
dará uma boa medida, recalcada, sacudida e
transbordante!
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Décimo
Sétimo Dia
Pois conheceis a graça de nosso
Senhor Jesus Cristo, que, sendo
rico, se fez pobre por amor de vós,
para que, pela sua pobreza, vos
tornásseis ricos. II Cor. 8:9

Confissão: Eu conheço a graça de Deus
que foi manifesta na cruz do calvário, e por
meio dela eu recebi toda a riqueza dos céus.
Toda a minha pobreza, fraqueza e impotência
foi colocada no calvário. E na Cruz do calvário o Senhor colocou em mim sua riqueza,
força e poder. Eu sou abençoado, fortalecido,
guardado e muito amado por Deus.
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Décimo
Oitavo Dia
Sede fortes e corajosos, não
temais, nem vos atemorizeis
diante deles, porque o SENHOR,
vosso Deus, é quem vai convosco;
não vos deixará, nem vos desamparará. Dt. 31:6

Confissão: Eu sou forte e corajoso porque
eu estou firmado no Senhor. O Senhor vai
diante de mim na minha batalha. Eu tenho a
confiança de que o seu amor não me desamparará. Estou firmado na sua bondade e na sua
graça. O medo e o pânico não terão lugar na
minha vida, pois eu estou firmado no Senhor
e no seu amor. O Senhor não me abandonará,
pois fui alcançado pela sua Graça.
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Décimo
Nono Dia
Toda arma forjada contra ti
não prosperará; toda língua
que ousar contra ti em juízo, tu
a condenarás; esta é a herança
dos servos do SENHOR e o seu
direito que de mim procede, diz
o SENHOR. Is. 54:17

Confissão: Toda arma forjada contra
mim não prosperará e toda língua que ousar me condenar eu a repreenderei. Esta é a
minha herança como servo do Senhor. Eu
recebi o direito de rejeitar toda condenação
por causa do sangue de Jesus. Sobre mim
não há mais nenhuma condenação porque
eu estou em Cristo.
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Vigésimo Dia
Como é preciosa, ó Deus, a tua
benignidade (graça)! Por isso, os
filhos dos homens se acolhem à
sombra das tuas asas. Fartam-se
da abundância da tua casa, e na
torrente das tuas delícias lhes dás
de beber. Sl. 36:7-8

Confissão: Aleluia! Como é preciosa, ó
Deus, a Sua graça e o Seu amor. Por isso, na
sombra das Suas asas, eu encontro proteção.
Fico seguro e tranquilo pois o Seu amor me
guarda em todo tempo. Eu sou suprido com
abundância e fartura. Não me falta nada de
que preciso para viver em paz. O Teu Rio
de Vida e bondade me saciam diariamente.
Assim é na minha vida!!!
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Vigésimo
Primeiro Dia
Torre forte é o nome do SENHOR, a qual o justo se acolhe
e está seguro. Pv. 18:10

Confissão: Aleluia! O nome do Senhor
é como uma torre forte! Jeováh Nissi, nossa
bandeira, nossa vitória. Um lugar onde o
inimigo não tem acesso, onde há proteção
completa! Eu como justo, me refugio n’Ele
e por isso fico em segurança e em paz, pois
Seu nome é Jeováh Shalom. Nada nem
ninguém, podem me atingir, pois estou
guardado no nome poderoso do meu Senhor e salvador Jesus Cristo! Glória a Deus!
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