
O SANGUE DA CONQUISTA! 

MATEUS 27:28-30 

 

Com a maldição que ficou arraigada na terra, o inimigo se fortaleceu para impedir que as pessoas 
conquistem coisas novas, como propriedades, empresas, ministério, ou influência política. 

Muitas vezes nos lançamos em desafios de fé, seja ministerial, familiar, ou financeiro, ou algo que tenha 
colocado muito esforço e trabalho, mas apesar de tudo que fez só alcançou cansaço, frustração e 
desânimo. ISSO É O QUE REPRESENTA A MALDIÇÃO DA TERRA, que independentemente da 
semente que você semeia a terra só produz espinhos e ervas daninhas. Isso é como colocar dinheiro em 

um saco furado! Ag 1:6 

 

Lamentavelmente muitas pessoas perderam a força CONQUISTADORA, por causa de algumas 
situações, como: 

1- Experiência negativas. 

 Falência, sociedade catastrófica, solidão, crise familiar (divórcio), dívidas etc... 
 Essa e outras são experiências negativas que se levantaram contra nós. 

 

2- Deixaram-se permitir o estancamento. 

 O propósito do inimigo diante dessas experiências é nos fazer parar, estancar, neutralizar o agir 
de Deus em nossa prosperidade, como a meta principal de nos deixar CONFORMADOS COM 
A VIDA QUE TEMOS, Ex: vivendo de aluguel, casa inacabada, sem transporte ou carro 
precário, casamento fragilizado, empresa estacionada, ou em declínio, ministério pesado e 

parado e etc... 

 

3- Se conformaram com uma vida sem desafio de fé. 

 Mesmo diante de realidades tão difícil, dentro da igreja e vivendo como filho de Deus, existem 
muitos cristãos achando sua vida normal, perderam o ímpeto de ousar-se em fé, “fazei prova de 
mim", diz o Senhor! 

 QUERO LHE DIZER UMA COISA: VOCÊ É UM CONQUISTADOR! Se você teve más 
experiências na conquista, não foi porque você não é capaz, mas porque não usou a 

ferramenta correta. 

 

Conclusão: 

 Mas hoje através do Sangue de Jesus que verteu da sua cabeça por causa da coroa de espinhos, 
VOCÊ PODERÁ DESARRAIGAR A MALDIÇÃO DE TUDO o que você conquistar e começar 
uma nova vida em VITÓRIA! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

“Pai aplico o Sangue que verteu da cabeça de Jesus, por causa da coroa de 
espinhos e declaro que este Sangue remove toda maldição que tocou 

minhas finanças e minha terra. Declaro que pelo Sangue de Jesus, minha 
imagem é totalmente restaurada, minha descendência será totalmente 

protegida, meus filhos serão abençoados de uma grande maneira, serão 
iluminados e cheio de compaixão. Deus os usará para que abençoem a 

outros. Senhor, obrigado porque guardará do temor e porque temos a unção 
da conquista. Obrigado porque nos honra em todos os aspectos da nossa 

vida e eu sei que com nosso testemunho, o inimigo é destruído e 
envergonhado. Faça isto pelo poder do Seu Sangue, em Cristo Jesus, 

amém”. 

 

 

Deus te abençoe! 

 

Orando com 
O Sangue de 

Jesus 


