
Orações e Declarações por Superioridade  

Agradeço-te, Pai, que me fizeste de forma especial e maravilhosa. Obrigado por 
me amar e me chamar de seu. Obrigado pelo privilégio de seguir Jesus Cristo. 

Por favor, perdoa-me por alimentar o desejo de me sentir superior. Eu renuncio 
e rejeito com firmeza a esses desejos. Eu me recuso a ter prazer em sentir-me 
melhor que os outros. Eu reconheço que sou pecador, assim como todo mundo 
e não posso fazer nada sem ti.  

Eu também me arrependo e renuncio aos sentimentos de pertencer a um grupo 
ou a uma origem superior. Eu confesso que todos os povos são iguais aos teus 
olhos.  

Arrependo-me de ter pronunciado palavras de desprezo e rejeição em relação 
aos outros e busco teu perdão por todas essas palavras. 

Eu rejeito o pensamento de que as pessoas são inferiores por causa de sua raça, 
seu gênero, sua condição financeira ou seu nível de instrução. 

Eu reconheço que é somente pela graça de Deus que posso estar na sua 
presença. Afasto-me de todo julgamento humano e busco somente a ti para me 
salvar. 

Eu renuncio, de forma específica, ao ensinamento do islamismo de que o justo é 
superior, que o islamismo traz sucesso às pessoas e que os muçulmanos são 
superiores aos não muçulmanos. 

Eu rejeito e renuncio à afirmação de que os homens são superiores às mulheres. 

Pai Celeste, eu rejeito todo falso senso de superioridade e, em vez disso, escolho 
servir a ti. 

Senhor, também decido me alegrar com o sucesso dos outros. Eu rejeito e 
renunciou a toda inveja e ciúmes dos outros. 

Senhor, dá-me a habilidade de julgar de forma sadia e correta quem eu sou em 
ti. Ensina-me a verdade de como tu me vês. Ajuda-me a me contentar por eu 
ser quem o Senhor criou. 

 


