
CERCO DE

“Cura entre gerações”

   Coloco-me na presença de Jesus Cristo. E submeto-me ao seu Senhorio. 
“Revisto-me da armadura de Deus para poder resistir às táticas do demônio” 
(Ef 6,10-11). Ocupo o meu terreno, “com o cinturão da verdade em torno da 
cintura, e a justiça por couraça...”(Ef 6,14). Em punho o “escudo da fé” para 
“extinguir os dados inflamados do maligno...” (Ef 6,16). Aceito “a salvação de 
Deus como meu capacete, e recebo a Palavra de Deus do Espírito, para usá-la 
como espada” (Ef 6,17).

      No nome de Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado, amarro todos 
os espíritos do ar, da atmosfera, da água, do fogo, do vento, da terra, de 
debaixo da terra e do mundo inferior. Amarro também a influência de 
qualquer alma perdida ou caída, que possa estar presente, e todos os 
emissários do quartel-general demoníaco, ou todo círculo de bruxas, magos 
e feiticeiros ou adoradores de satanás, que possam estar presentes de algum 
modo sobrenatural. Clamo o sangue de Jesus sobre o ar e atmosfera, a água, 
o o fogo, o vento, a terra e seus frutos à nossa volta, a região abaixo da terra e 
o mundo inferior.

   No nome de Jesus Cristo, eu selo este lugar e todos os presentes e suas 
famílias e associados, e seus lugares e posses e fontes de suprimento, no 
sangue de Jesus. 
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   No nome de Jesus Cristo, proíbo quaisquer espíritos perdidos, círculos de 
feiticeiros, grupos ou emissários satânicos ou qualquer de seus associados, 
subordinados ou superiores, de prejudicar ou tirar vingança de mim, minha 
família e meus associados, ou causar mal ou dano a qualquer coisa que 
tenhamos. 

      No nome de Jesus Cristo, e pelos merecimentos de seu Preciosíssimo 
Sangue, quebro e dissolvo toda maldição, malefício, selo, encantamento, 
feitiço, laço, tentação, armadilha, instrumento, mentira, pedra de tropeço, 
obstáculo, ilusão, engano, diversão ou distração, corrente espiritual ou 
influência espiritual, e também qualquer doença de corpo, alma ou espírito 
lançados sobre nós, ou sobre este lugar, ou sobre algumas pessoas, lugares e 
coisas mencionadas, por qualquer agente, ou lançada sobre nós por nossos 
prpróprios enganos ou pecados. 

   Agora coloco a cruz de Jesus Cristo entre mim e todas as gerações de 
minha árvore genealógica. Digo, no nome de Jesus Cristo, que não haverá 
direta comunicação entre as gerações. Toda comunicação será filtrada no 
Preciosíssimo Sangue do Senhor Jesus Cristo. 

   Maria Imaculada, revesti-me da luz, poder e energia de vossa fé. Pai, por 
favor, designai anjos e santos para me ajudar. Muito obrigado, Senhor Jesus, 
por serdes minha Sabedoria, minha justiça, minha Santificação, minha 
Redenção. Eu me entrego aos ministérios de vosso Santo Espírito e recebo 
vossa verdade a respeito da cura entre gerações. 
 
      Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora 
e sempre. Amém. 


