
Oração de Ligar e Desligar 
(Para os outros) 

 

Mateus 18:18-19 
  
Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na 
terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes 
na terra será desligado no céu. Também vos digo 
que, se dois de vós concordarem na terra acerca de 
qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito 
por meu Pai, que está nos céus. 

 
Senhor, nós te agradecemos pela vida do/da 
__________. Te agradecemos pelo trabalho que tem 
feito em sua vida e por continuar a trabalhar em 
sua vida. Nós te agradecemos pelo amor que 
demonstraste a ____________, pelos planos que 
preparaste para ele/ela e que nunca desistirás 
dele/dela. Amém. 
 
Em nome de Jesus Cristo, nós ligamos o corpo, a 
alma, o espírito, a mente e as emoções de 

__________ ao propósito e à vontade de Deus. Nós 
ligamos o/a____________ à Verdade de Deus e à obra 
completa de Jesus Cristo. Ligamos os seus 
pensamentos aos pensamentos de Jesus Cristo para 
que ele/ela possa compartilhar os pensamentos, 
sentimentos e propósitos que estão no coração de 
Jesus. Amém. 
 
Ligamos os pés do/da ____________ ao caminho da 
verdade para que seus passos sejam firmes e certos. 
Ligamos ele/ela à misericórdia, graça, amor, perdão 
e auto-sacrifício que são encontrados dentro da 
cruz de Cristo. Desligamos do/da _____________ todo 
padrão de pensamento antigo e maligno junto com 
toda crença, atitude, pensamento, desejo, 
motivação, hábito e comportamento errados. 
Amarramos e derrubamos todas as fortalezas 
espirituais que estão associadas a esses 
comportamentos nele/nela. Nós amarramos dentro 
do/da _____________ o espírito de falta de perdão, 
medo, confusão e desconfiança. Além disso, nós 

amarramos dentro do/da ______________ qualquer 
autoconfiança, negação, dominação, exploração de 
outros, zombaria e orgulho. Amém. 

 

 

Oração de Ligar e Desligar 
(Para os outros) 

 

Mateus 18:18-19 
  
Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na 
terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes 
na terra será desligado no céu. Também vos digo 
que, se dois de vós concordarem na terra acerca de 
qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito 
por meu Pai, que está nos céus. 

 
Senhor, nós te agradecemos pela vida do/da 
__________. Te agradecemos pelo trabalho que tem 
feito em sua vida e por continuar a trabalhar em 
sua vida. Nós te agradecemos pelo amor que 
demonstraste a ____________, pelos planos que 
preparaste para ele/ela e que nunca desistirás 
dele/dela. Amém. 
 
Em nome de Jesus Cristo, nós ligamos o corpo, a 
alma, o espírito, a mente e as emoções de 

__________ ao propósito e à vontade de Deus. Nós 
ligamos o/a____________ à Verdade de Deus e à obra 
completa de Jesus Cristo. Ligamos os seus 
pensamentos aos pensamentos de Jesus Cristo para 
que ele/ela possa compartilhar os pensamentos, 
sentimentos e propósitos que estão no coração de 
Jesus. Amém. 
 
Ligamos os pés do/da ____________ ao caminho da 
verdade para que seus passos sejam firmes e certos. 
Ligamos ele/ela à misericórdia, graça, amor, perdão 
e auto-sacrifício que são encontrados dentro da 
cruz de Cristo. Desligamos do/da _____________ todo 
padrão de pensamento antigo e maligno junto com 
toda crença, atitude, pensamento, desejo, 
motivação, hábito e comportamento errados. 
Amarramos e derrubamos todas as fortalezas 
espirituais que estão associadas a esses 
comportamentos nele/nela. Nós amarramos dentro 
do/da _____________ o espírito de falta de perdão, 
medo, confusão e desconfiança. Além disso, nós 

amarramos dentro do/da ______________ qualquer 
autoconfiança, negação, dominação, exploração de 
outros, zombaria e orgulho. Amém. 

 

 

Oração de Ligar e Desligar 
(Para os outros) 

 

Mateus 18:18-19 
  
Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na 
terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes 
na terra será desligado no céu. Também vos digo 
que, se dois de vós concordarem na terra acerca de 
qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito 
por meu Pai, que está nos céus. 

 
Senhor, nós te agradecemos pela vida do/da 
__________. Te agradecemos pelo trabalho que tem 
feito em sua vida e por continuar a trabalhar em 
sua vida. Nós te agradecemos pelo amor que 
demonstraste a ____________, pelos planos que 
preparaste para ele/ela e que nunca desistirás 

dele/dela. Amém. 
 

Em nome de Jesus Cristo, nós ligamos o corpo, a 
alma, o espírito, a mente e as emoções de 

__________ ao propósito e à vontade de Deus. Nós 
ligamos o/a____________ à Verdade de Deus e à obra 
completa de Jesus Cristo. Ligamos os seus 
pensamentos aos pensamentos de Jesus Cristo para 
que ele/ela possa compartilhar os pensamentos, 
sentimentos e propósitos que estão no coração de 
Jesus. Amém. 
 
Ligamos os pés do/da ____________ ao caminho da 
verdade para que seus passos sejam firmes e certos. 
Ligamos ele/ela à misericórdia, graça, amor, perdão 
e auto-sacrifício que são encontrados dentro da 
cruz de Cristo. Desligamos do/da _____________ todo 
padrão de pensamento antigo e maligno junto com 
toda crença, atitude, pensamento, desejo, 
motivação, hábito e comportamento errados. 
Amarramos e derrubamos todas as fortalezas 
espirituais que estão associadas a esses 
comportamentos nele/nela. Nós amarramos dentro 
do/da _____________ o espírito de falta de perdão, 
medo, confusão e desconfiança. Além disso, nós 

amarramos dentro do/da ______________ qualquer 
autoconfiança, negação, dominação, exploração de 
outros, zombaria e orgulho. Amém. 

 

 

Oração de Ligar e Desligar 
(Para os outros) 

 

Mateus 18:18-19 
  
Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na 
terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes 
na terra será desligado no céu. Também vos digo 
que, se dois de vós concordarem na terra acerca de 
qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito 
por meu Pai, que está nos céus. 

 
Senhor, nós te agradecemos pela vida do/da 
__________. Te agradecemos pelo trabalho que tem 
feito em sua vida e por continuar a trabalhar em 
sua vida. Nós te agradecemos pelo amor que 
demonstraste a ____________, pelos planos que 
preparaste para ele/ela e que nunca desistirás 

dele/dela. Amém. 
 

Em nome de Jesus Cristo, nós ligamos o corpo, a 
alma, o espírito, a mente e as emoções de 

__________ ao propósito e à vontade de Deus. Nós 
ligamos o/a____________ à Verdade de Deus e à obra 
completa de Jesus Cristo. Ligamos os seus 
pensamentos aos pensamentos de Jesus Cristo para 
que ele/ela possa compartilhar os pensamentos, 
sentimentos e propósitos que estão no coração de 
Jesus. Amém. 
 
Ligamos os pés do/da ____________ ao caminho da 
verdade para que seus passos sejam firmes e certos. 
Ligamos ele/ela à misericórdia, graça, amor, perdão 
e auto-sacrifício que são encontrados dentro da 
cruz de Cristo. Desligamos do/da _____________ todo 
padrão de pensamento antigo e maligno junto com 
toda crença, atitude, pensamento, desejo, 
motivação, hábito e comportamento errados. 
Amarramos e derrubamos todas as fortalezas 
espirituais que estão associadas a esses 
comportamentos nele/nela. Nós amarramos dentro 
do/da _____________ o espírito de falta de perdão, 
medo, confusão e desconfiança. Além disso, nós 

amarramos dentro do/da ______________ qualquer 
autoconfiança, negação, dominação, exploração de 
outros, zombaria e orgulho. Amém. 

 

 



 

Amarramos dentro do/da _____________ todo e 

qualquer resultado de ter sido enganado ou iludido, 

e os efeitos das mentiras e ilusões vãs. Desligamos 

a sua mente da confusão e escuridão que o mundo 

traz para que ele/ela possa ver claramente a luz do 

Senhor Jesus. Que todas as preciosas palavras do 

Senhor Jesus que entraram na mente e no coração 

do/da _____________ sejam vivificadas e 

fortalecidas pelo Espírito Santo dentro dele/dela 

ao longo do dia e durante toda a semana. Amém. 
 
Em nome do Senhor Jesus, amarramos o efeito de toda 
palavra negativa que foi falada a ele/ela, ou por 

ele/ela, ou sobre ele/ela. Nós desligamos o/a 
__________ de toda armadilha resultante dos pecados 
e falhas de seus antepassados e outros. Em nome do 
Senhor Jesus Cristo, desligamos o/a ___________ de 
toda prisão e maldições provenientes de seus 
antepassados, e declaramos que essas maldições não 
têm mais efeito sobre o/a ___________ ou sobre sua 
família. Amém. 

 
Em nome de Jesus Cristo, amarramos Satanás com 
correntes para que o/a __________ possa recuperar 
todas as bênçãos financeiras e espirituais que 
foram roubadas dele/dela. Nós desligamos o corpo, a 
alma, o espírito, a mente e as emoções do/da 
____________ da influência de Satanás. Nós 
destruímos todos as estratégias e obstáculos que 
Satanás colocou sobre ele/ela. Amém. 

 
Ligamos e desligamos todas essas coisas em nome de 

nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a 

Deus que o Senhor Jesus Cristo nos deu as chaves da 

autoridade para poder fazer isso. Senhor, nós te 

agradecemos por estas verdades que estão claras na 

Bíblia.  
 
Desde agora, declaramos que o poder e a grandeza do 
Senhor estão no/na _____________. Que o Senhor seja 
uma cerca de fogo ao redor do/da ____________ e que 
ele/ela possa sentir a presença e a segurança do 
Senhor. Oramos tudo isso no poderoso nome do Senhor 

Jesus Cristo. Amém. 
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