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Eu Sou Filho(a) do Rei 

Por causa da pessoa de Jesus Cristo, e porque Ele é meu Salvador e Senhor: 

 Eu sou filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e tomo assento com 
Cristo nos lugares celestiais. Eu sou escolhido, aceito e incluído – um 
cidadão do céu e um membro da casa de Deus. 
 Eu sou amado incondicionalmente por Deus e sem nenhuma reserva.   
Eu pertenço a Ele, tendo sido comprado com o sangue precioso de Jesus.              
Eu tenho a vida eterna e serei salvo da ira de Deus que está por vir – Isso  
é garantido!  
 Eu sou um cristão. Eu não sou simplesmente diferente nas coisas que faço. 
Minha identidade foi mudada. Quem eu sou foi mudado. Tudo em mim foi 
renovado. 
Eu sou o lugar em que Deus habita através do seu Espírito. 
Eu tenho acesso a Ele a qualquer hora, qualquer lugar e por qualquer razão. 
Eu fui criado por Deus – sou sua obra. Eu fui criado por Ele e para Ele, então 
quem eu sou e o que eu faço tem importância. 
Eu tenho vida espiritual. Eu fui liberto do medo da morte e recebi vida 
para viver e aproveitar em abundância. 
Eu sou perdoado – completamente, totalmente e absolutamente. 
Eu fui resgatado do domínio das trevas e trazido ao Reio da Luz – O reino 
do Filho de Deus. 
Eu fui liberto do preço do pecado e do poder do pecado. 
Eu sou inimigo de Satanás e estou em guerra espiritual com as forças do 
mal. “Mas maior é Aquele que está em mim do que o que está no mundo”.  
Se Deus é por mim, não importa quem ou o que seja contra mim, porque 
nada, nem ninguém pode me separar do amor de Cristo – nenhuma ferida 
ou dor, perda, problema ou aquebrantamento; nenhuma perseguição, 
dificuldade ou perigo; nenhum abandono, abuso, vício, apetites, nenhum 
desejo, comida, sexualidade ou relacionamento; nem vida ou morte, anjos 
ou demônios; nem meu passado ou o presente ou o futuro; 
nenhum poder; ou pessoa ou lugar ou qualquer coisa em toda a 
criação; nem mesmo Satanás pode prevalecer. 
Eu estou nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus e nada nem ninguém pode 
me tirar das suas mãos. 
Eu não temerei a qualquer mal porque Deus está comigo e 
Ele prometeu nunca me deixar ou me abandonar. 
Deus está presente comigo aonde quer que eu vá – nas alturas do céu, no 
vale da sombra da morte, 
até o fim da terra – para sempre e sempre. 

Eu sou filho do Rei e eu escolho esse dia para viver como tal. 
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