
Oração de Compromisso para Seguir Jesus Cristo 

Eu creio em um Deus, criador, Pai todo-poderoso. 

Eu renuncio aos outros ditos ‘deuses’. 

Eu reconheço que pequei contra Deus e contra outras pessoas. Nisso desobedeci 
a Deus e rebelei-me contra ele e suas leis. 

Eu não posso me resgatar de meus pecados. 

Eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho ressurreto de Deus. Ele morreu em uma 
cruz no meu lugar e levou sobre si o julgamento por meus pecados. Ele ressuscitou 
por mim. 

Eu me afasto dos meus pecados. 

Eu peço o dom de Deus do perdão agora. 

Eu recebo o dom do perdão agora. 

Eu decido aceitar Deus como meu Pai e desejo ser dele. 

Eu busco o dom da vida eterna. 

Eu entrego os direitos da minha vida a Cristo e o convido a ser o Senhor da minha 
vida desse dia em diante. 

Eu renuncio a todas as alianças espirituais. Eu renuncio especificamente à 
shahada e a todas as suas reivindicações sobre mim. 

Eu rejeito Satanás e todo o mal. Eu quebro todos os acordos profanos que fiz com 
espíritos malignos ou princípios malignos. 

Eu renuncio a todos os laços profanos com outros que exerceram autoridade 
profana sobre mim. 

Eu renuncio a todas as alianças feitas pelos meus antepassados por mim que 
causam algum impacto sobre mim. 



Eu renuncio a todas as habilidades mediúnicas ou espirituais que não venham de 
Deus através de Jesus Cristo. 

Eu peço o dom do Espírito Santo que foi prometido. 

Deus Pai, por favor, livra-me e transforma-me para que eu possa trazer glória a ti 
e somente a ti. 

Libera em mim o fruto do Espírito Santo para que eu possa honrar-te e amar os 
outros. 

Eu declaro perante testemunhas humanas e perante todas as potestades espirituais 
que me consagro e me ligo a Deus através de Jesus Cristo. 
Eu declaro que sou cidadão do céu. Deus é meu protetor. Com a ajuda do 
Espírito Santo, decido me submeter a Jesus Cristo e a seguir somente ele como 
Senhor, todos os meus dias. 
 


