
CRI, POR ISSO
FALEI!

Eu sou muito abençoado para ficar estressado

 

Eu já sou abençoado com todas as bênçãos em Cristo

(Ef 1:3)

 

O favor de Deus está sobre mim, por meio de Cristo Jesus

(Rm 5:17)

 

Tudo é meu em Cristo (1Co 3:21-23)

 

Jesus é o meu pastor e por isso eu não tenho falta de

nada (Sl 23:1)

 

Em Cristo eu posso todas as coisas, pois Ele me fortalece

(Fp 4:13)

 

O meu Pai é bom e eu sou muito amado por Ele (Sl 106:1)

Eu sou incondicionalmente, abundantemente e

eternamente amado (Rm 5:8; Ef 3:17-19; Jr 31:3)  



CRI, POR ISSO
FALEI!

Nada vai me separar do amor de Deus (Rm 8:35-39)

 

Eu sou filho de Deus (Jo 1:12; 1Jo 3:1)

 

Eu sou uma nova criatura em Cristo (2Co 5:17)

 

Eu sou santo (Hb 10:10)

 

Eu fui escolhido para ser santo e irrepreensível em Cristo

(Ef 1:4)

 

Eu estou sendo santificado por meio de Cristo (Hb 10:14;

1Co 1:30)

 

Eu sou agradável a Deus em Cristo (Ef 1:6)

 

A minha vida está escondida em Deus com Cristo (Cl 3:3)

Em Cristo eu sou mais do que vencedor, porque Ele me

amou (Rm 8:37)



CRI, POR ISSO
FALEI!

O amor de Deus está derramado em meu coração pelo

Espírito Santo (Rm 5:5)

 

Eu sou o templo do Espírito Santo (1Co 3:16, 1Co 6:19)

 

Eu sou cheio do Espírito Santo (At 217-18 e 39)

 

Eu carrego o maior poder do universo dentro de mim - o

poder do Espírito Santo (At 1:8)

 

Eu sou ungido como Jesus (1Jo 2:20

 

Eu sou um agente de avivamento nesse mundo

(Mc 16:15-20)

 

Eu sou embaixador de Cristo nesse mundo (2Co 5:20)

Eu posso curar os doentes no nome de Jesus (Mt 10:8,

Lc 10:9)

Eu posso fazer as mesmas obras que Jesus fez (Jo 14:12)



CRI, POR ISSO
FALEI!

 

Eu sou pescador de homens (Mt 4:19) 

 

Eu sou a luz do mundo e o sal da terra (Mt 5:13-14)

 

Eu sou herdeiro de Deus com Cristo (Rm 8:17; Gl 4:7)

 

Eu tenho toda plenitude de Deus em Cristo (Cl 2:9-10)

 

Todos os meus pecados foram perdoados. Eu fui

perdoado de todas as ofensas. Eu sou perdoado

(Cl 2:13-15)

 

Agora não há nenhuma condenação sobre mim pois eu

estou em Cristo (Rm 8:1) 

 

Eu sou puro (Ef 5:25b-26; Hb 10:2,22)

Eu morri com Cristo e hoje tenho vida nele (2Co 5:14-15;

Cl 3:3; Rm 6:4,8)



CRI, POR ISSO
FALEI!

Em Cristo eu me movo, vivo e existo (At 17:28)

 

Eu sou a justiça de Deus em Cristo (2Co 5:21)

 

Eu sou justo (Rm 5:1)

 

Eu sou precioso e valioso. O meu valor excede o do ouro e

da prata (1Pe 1:18-19)

 

O meu valor é o sangue de Jesus (1Pe 1:19; 1Co 6:20)

 

Eu fui comprado por alto em bom preço (1Co 6:20)

 

Eu fui destinado a reinar em vida (Rm 5:17)

 

Eu fui constituído rei e sacerdote (Ap 1:6; 1Pe 2:9)

Eu sou nobre (1Pe 2:9)



CRI, POR ISSO
FALEI!

Eu estou aperfeiçoado em Cristo. Sou perfeito nele

(Cl 2:10)

 

Eu sou a imagem e semelhança de Jesus (Gn 1:26-27;

Rm 8:29)

 

Eu sou como Jesus nesse mundo (1Jo 4:17)

Eu não sou inconstante

 

Eu sou como Jesus é

 

Eu tenho o que Jesus tem

 

Eu posso o que Jesus pode

 

O que eu sinto não determina o que eu faço.

Eu me movo pela fé!


