16 DECRETOS DE BÊNÇÃOS
01. A bênção da Santificação.
"Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês" Josué
3:5
02. A bênção da comunhão com Deus como nunca houve.
“Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles
também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.” João
5:21
03. A bênção da liberdade com todas as cadeias quebradas.
“Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres.” João 8:36
04. A bênção do óleo da alegria.
“E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o
óleo da alegria em vez de pranto” Isaías 61:3
05. A bênção da justiça de Deus anulando a humana.
“Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador lhe fará justiça.”
Salmos 24:5
06. A bênção da dupla honra para cada dia de vergonha.
“Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao
invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança; pois herdará porção
dupla em sua terra, e terá alegria eterna.” Isaías 61:7
07. A bênção da unção de guerra.
“Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: ‘Não por força nem por violência,
mas pelo meu Espírito’, diz o Senhor dos Exércitos.” Zacarias 4:6
08. A bênção da esposa frutífera e não estéril.
“Sua mulher será como videira frutífera em sua casa; seus filhos serão como
brotos de oliveira ao redor da sua mesa.” Salmo 128:3
09. A bênção da família restaurada.
“Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa.” Atos 16:31
10. A bênção da unidade e crescimento.
“E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para
evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os
santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado.”
Efésios 4:11,12

11. A bênção da sabedoria e conhecimento.
“Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê
espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele.” Efésios
1:17
12. A bênção de anunciar as boas novas com sinais e prodígios.
“Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo
o poder do inimigo; nada lhes fará dano.” Lucas 10:19
13. A bênção de tudo que tocar ser abençoado.
“O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos
fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá”
Deuteronômio 28:8
14. A bênção do resgate de tudo que o diabo roubou.
“Para isso o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do diabo.” 1
João 3:8
15. A bênção dos filhos ungidos do Senhor.
“Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os
povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado
pelo Senhor.” Isaías 61:9
16. A bênção das nações reconhecerem que Jesus é o Senhor.
Porque está escrito: " ‘Por mim mesmo jurei’, diz o Senhor, ‘diante de mim todo
joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus’ ". Romanos 14:11

