
Anulando as Mentiras do Adversário. 

 

"POIS SOMOS A OBRA-PRIMA DE DEUS. ELE NOS CRIOU DE NOVO EM CRISTO JESUS, AFIM DE 
QUE FAÇAMOS AS COISAS BOAS QUE ANTES PREPAROU PARA NÓS." Efésios 2:10 

Muitas pessoas enfrentam fortes problemas com sua imagem, mas isso é simplesmente produto do 

adversário que sempre tenta distorcer nossa imagem com mentiras como: 

1- Criticando-nos com a nossa aparência. 

 Desfigurando nossa imagem, não permitindo você mesmo se aceitar como o próprio Deus o fez. E 
muitas vezes nos tornamos críticos de nosso próprio corpo ou de determinada parte dele, como; 
nariz, lábios, orelhas, cabelo, olhos, altura, ser gordo ou magro, etc...   

2- Diminuindo nossas habilidades. 

 Não ser um bom profissional, não poder ter uma boa formação, dizer que o que eu faço presta ou 
fica bom; isso tudo são mentiras que o inimigo cria afim de tornar depressivos, limitados e 
desanimados para a vida. 

3- Nos lembrando dos nossos erros. 

 Fracassos, erros, quedas; sempre vão ser um prato feito para que satanás possa usar como 
acusação contra nossa vida e família, afim de nós causar tristeza profunda e nos fazer achar que 
ainda não superamos tamanho delito. 

 Isso também pode estar relacionado a frases soltas no calor de uma discussão, que até hoje 

quando você lembra fica triste por ter ouvido o proferido contra alguém. 

4- Semeando desconfiança em nossos corações. 

 Essa é uma sutil e venenosa mentira de nosso adversário, porque demoramos assumir se somos 
ou não. 

 Desconfiança vem da falta ou ausência de confiar, ou duvidar de algo ou alguém. Isso vai ao 
cônjuge que desconfia, será se ele(a) me ama ? Os filhos em relação aos pais, será se o pai ou 
mãe me ama? Isso vai ao Amor de Deus; será se Deus me ama? E etc... São muitas as mentiras 
CAUSADAS pelas desconfianças que satanás pode usar para assim nos causar danos à nossa 
autoimagem e autoestima.  

Todos os conflitos do Homem se originam na mente; é a ali, que o inimigo põe esses pequenos 

pensamentos que parecem com sementes inofensivas, mas que estão carregadas de um veneno mortal. 

Quando aceitamos esses pensamentos, esse veneno começa a percorrer nosso ser até destruir 
completamente nossa imagem. O resultado disso é que nossa relação com Deus esfria até nos afastamos 
definitivamente Dele. 

Conclusão: 

Quando você escuta um pensamento deste tipo em sua cabeça, apreenda a reconhecer que se trata de 
uma mentira do inimigo e não creia nele e nem permita que a ideia passeie por sua cabeça. Esses 
pensamentos são a expressão do inimigo frustrado que trata de projetar sua frustração nos outros, mas 
você e sua família são obra prima de Deus! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Amado Senhor hoje aplico o Sangue que foi derramado do 

Seu rosto e agradeço porque esse Sangue tira o medo, a 

confusão, a vergonha e a afronta da minha vida. Obrigado por 

ser meu Criador, meu Protetor, meu Redentor e o Deus de 

toda Terra. Apenas uma gota do Seu Sangue me livra do 

abandono, da tristeza e do desprezo. Obrigado porque sempre 

estará comigo, por remover toda rejeição da minha vida. 

Obrigado porque minha descendência e meus discípulos serão 

guiados e ensinados pelo Senhor; porque me protege de toda 

opressão e nenhuma arma forjada contra mim prosperará, em 

Cristo Jesus, amém. ” 

Orando 

com 

o Sangue 

de Jesus 


