
Orações e Declarações para a Dhimma 

Orações de confissão 

Deus de amor, eu confesso que pequei e me afastei de ti. Arrependo-me e me 
volto para Cristo como meu Salvador e Senhor. Por favor, perdoa-me 
especificamente pelas muitas vezes em que intimidei outros e busquei impor a 
inferioridade ou humilhação aos outros. Perdoa-me pelo meu orgulho. Perdoa-
me pelas tantas vezes em que abusei ou dominei outros. Eu renuncio a todas essas 
coisas no nome de Jesus. 

Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, louvo a ti pelo dom do perdão que 
Cristo conquistou na cruz. Reconheço que o Senhor me aceitou. Eu te agradeço 
porque, pela cruz, somos reconciliados contigo e uns com os outros. Declaro hoje 
que sou teu/tua filho/filha e herdeiro/herdeira do Reino de Deus.  

Declarações e Renúncias 

Pai, eu concordo contigo que não estou sujeito ao medo, mas que sou filho/filha 
do teu amor. Eu rejeito e renuncio às declarações do islamismo conforme 
ensinadas por Mohamad. Eu renuncio a todas as formas de submissão ao ‘Alá do 
Alcorão’ e declaro que adoro somente ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo.   

Arrependemo-nos dos pecados dos nossos antepassados por se submeterem ao 
pacto da dhimma e a seus princípios e peço teu perdão pelos pecados deles. 

Eu renuncio e revogo todos os pactos de rendição feitos por mim ou por meus 
antepassados à comunidade e aos princípios do islamismo. 

Rejeito, por completo, à dhimma e a todas as suas condições. Renuncio ao golpe 
no pescoço no ritual do pagamento da jizya e a tudo o que ele representa. Eu 
renuncio especificamente à maldição de decapitação e de morte simbolizada por 
esse ritual. 

Eu declaro que o pacto da dhimma está preso na cruz de Cristo. A dhimma 
transformou-se em uma dramatização pública e não tem poder ou direito sobre 
mim. Eu declaro que os princípios do pacto da dhimma foram revelados, 
vencidos, derrotados e envergonhados na cruz de Cristo. 



Eu renuncio aos sentimentos falsos de gratidão ao islamismo. 

Eu renuncio aos sentimentos falsos de culpa. 

Eu renuncio ao engano e às mentiras. 

Eu renuncio a todos os acordos de me manter calado a respeito da minha fé em 
Cristo. 

Eu renuncio a todos os acordos de me manter calado a respeito da dhimma ou do 
islamismo. 

Vou falar e não vou me calar. 

Eu declaro que ‘A verdade me libertará’ (João 8:32) e decido viver como uma 
pessoa livre em Jesus Cristo. 

Eu renuncio e cancelo as maldições lançadas contra mim e minha família em 
nome do islamismo. Eu renuncio e cancelo todas as maldições jogadas contra 
meus antepassados. 

Eu renuncio e quebro, especificamente, a maldição de morte. Morte, você não 
tem poder sobre mim! 

Eu declaro que essas maldições não têm poder sobre mim. 

Eu afirmo as bênçãos de Cristo como minha herança espiritual. 

Eu renuncio à intimidação. Eu decido ser ousado em Cristo Jesus. 

Eu renuncio à manipulação e ao controle.  

Eu renuncio ao abuso e à violência.  

Eu renuncio ao medo. Eu renuncio ao medo de ser rejeitado. Eu renuncio ao 
medo de perder minhas propriedades e bens. Eu renuncio ao medo da pobreza. 
Eu renuncio ao medo de ser escravizado. Eu renuncio ao medo de estupro. Eu 
renuncio ao medo de ficar isolado. Eu renuncio ao medo de perder minha família. 
Eu renuncio ao medo de ser morto e ao medo da morte.  

Eu renuncio ao medo do islamismo. Eu renuncio ao medo dos muçulmanos. 



Eu renuncio ao medo de me envolver em atividade pública ou política. 

Eu declaro que Jesus Cristo é Senhor de todos. 

Eu me submeto a Jesus como Senhor de todas as áreas da minha vida. Jesus Cristo 
é Senhor da minha casa. Jesus Cristo é Senhor da minha cidade. Jesus Cristo é 
Senhor da minha nação. Jesus Cristo é Senhor de todos os povos desta terra. Eu 
me submeto a Jesus Cristo como meu Senhor. 

Eu renuncio à humilhação. Eu declaro que Cristo me aceitou. Eu sirvo somente 
a ele. 

Eu renuncio à vergonha. Eu declaro que, através da cruz, sou lavado de todo 
pecado. A vergonha não tem direito sobre mim e eu reinarei com Cristo em glória. 

Senhor, perdoa a mim e aos meus antepassados por todo o ódio aos muçulmanos. 
Eu renuncio ao ódio aos muçulmanos e a todos os outros e declaro o amor de 
Cristo pelos muçulmanos e por todos as pessoas da terra.  

Eu me arrependo dos pecados da igreja e da submissão enganada dos líderes de 
igreja. 

Eu renuncio à alienação. Eu declaro que sou perdoado e aceito por Deus através 
de Cristo. Eu estou reconciliado com Deus. Nenhum poder no céu ou na terra 
pode me acusar perante o trono de Deus. 

Eu declaro meu louvor e gratidão a Deus, nosso Pai, a Cristo, que é meu único 
Salvador, e ao Espírito Santo, que é o único que me dá vida. 

Eu me comprometo a ser testemunha viva de Jesus Cristo como meu Senhor. Não 
me envergonho de sua cruz. Não me envergonho da sua ressurreição. 

Eu declaro que sou filho do Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. 

Eu declaro a vitória de Deus e de seu Messias. Eu declaro que todo joelho se 
dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus 
Pai. 

Eu declaro perdão aos muçulmanos por ter participado do sistema da 
dhimmitude. 



Deus Pai, por favor, liberta-me da dhimma, do espírito de dhimmitude e de todos 
os princípios malignos ligados ao pacto da dhimma. 

Peço agora que me encha do Espírito Santo e derrame sobre mim as bênçãos do 
Reino de Jesus Cristo. Dá-me graça para entender a verdade de sua Palavra de 
forma clara e aplicá-la em todas as áreas da minha vida. Dá-me palavras de 
esperança e vida como prometeste que faria e abençoa meus lábios para que eu 
possa falar sobre elas com os outros, com autoridade e poder no nome de Jesus. 
Dá-me a ousadia de ser uma testemunha fiel a Cristo. Dá-me um amor profundo 
pelo povo muçulmano e paixão para compartilhar o amor de Cristo com eles.  
Eu declaro e peço essas coisas no Nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. 
Amém. 


