
  
 

Cristo comigo, 
Cristo à minha frente, 
Cristo atrás de mim, 

Cristo em mim, 
Cristo abaixo de mim, 

Cristo sobre mim, 
Cristo a minha direita, 

Cristo a minha esquerda, 
Cristo quando durmo, 

Cristo quando descanso, 
Cristo quando me levanto, 
Cristo no coração de todo  

homem que pense em mim, 
Cristo na boca de quem fale de mim, 

Cristo em todos os olhos que me vêem, 
Cristo em todo ouvido que me ouve. 
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Eu venho à Tua presença, Pai celeste, dando-Te graças pelas bênçãos 
que recebo constantemente de Ti. Dou-Te graças e medito na Tua 
Palavra, pedindo as coisas que são necessárias para a vida e 
salvação. Em preparação para adorar-Te, me ajoelho em silêncio e, 
com um coração arrependido, confesso os meus pecados, a fim de 
que eu possa receber perdão, pela sua bondade e misericórdia. Eu 
confesso os meus pecados contra Ti  e contra outros. 
 

Deus misericordioso, eu confesso que tenho pecado contra Ti em 
pensamento, palavra e ação através do que tenho feito, e pelo que 
tenho deixado de fazer. Não tenho Te amado com todo o meu 
coração. Não tenho amado o meu próximo como a mim mesmo. 
Estou sinceramente arrependido e humildemente me arrependo. Em 
nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de mim e me perdoa, a fim 
de que eu possa me deleitar na Tua vontade e caminhar nos Teus 
caminhos rumo à glória. Amem.   
 

Deus Poderoso, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados 
através do Senhor Jesus Cristo, me fortalece com toda bondade e 
pelo poder do Teu Santo Espírito me conduz à vida eterna. Amém.  
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Creio em um Deus o Pai todo-poderoso, Criador do céu e 

da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis  

 

E em um Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, 

gerado do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, 

Luz de Luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, 

não feito, sendo de uma mesma substância com o Pai, 

pelo qual todas as coisas foram feitas. 

 

O qual por nós, homens e por nossa salvação desceu do 

céu, e foi encarnado pelo Espírito Santo, da Virgem 

Maria, e foi feito homem, e foi crucificado também por 

nós sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu e foi sepultado e no 

terceiro dia ressurgiu,segundo as Escrituras, e subiu ao 

céu, e está sentado à mão direita do Pai. E virá 

novamente, com glória, julgar tanto os vivos quanto os 

mortos; cujo reino não terá fim. 

 

E creio no Espírito Santo, o Senhor, e Doador da vida, 

que procedeu do Pai e do Filho, que juntamente com o 

Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos 

profetas. 

 

E creio na Igreja universal e apostólica. Reconheço um 

único batismo para a remissão de pecados. E aguardo a 

ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de 

vir.  
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Senhor Jesus, aproximo-me de Ti em busca de preparação espiritual. Pousa 

a tua mão sobre mim. Impede que eu me transforme num religioso e perca 

assim a minha vocação profética.  
 

Salva-me da maldição que paira sombriamente sobre o sacerdócio moderno; 

a maldição da transigência, da imitação, do profissionalismo. Salva-me do 

erro de julgar uma igreja pelo número de seus membros, pela sua 

popularidade ou pelo total de suas ofertas anuais.  
 

Ajuda-me a lembrar-me de que eu sou profeta, não um animador, não um 

gerente religioso, mas um profeta. Que eu nunca me transforme num 

escravo das multidões. Cura a minha alma das ambições carnais e livra-me 

do prurido da publicidade. Salva-me da servidão das coisas materiais.  
 

Impede-me de gastar o tempo entretendo-me com as coisas da minha casa. 

Faze o teu terror pousar sobre mim, ó Deus, e impele-me para o lugar de 

oração onde eu possa lutar com os principados, e potestades, e príncipes das 

trevas deste mundo.  
 

Livra-me de comer demais e de dormir demais. Ensina-me a auto-disciplina 

para que eu possa ser um bom soldado de Jesus Cristo. 

 

A.W. Tozer  
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Quando fomos criados, 

O céu estava repleto de campanários e espirais,  

Com igrejas de milhares de tipos  

para satisfazerem os desejos dos homens. 

E padres e pastores em seus milhares  

Corriam apressados com as suas tarefas 

Por que você criou este “Exército-Igreja”, 

Posso perguntar?  

Com a banda tocando no lugar do órgão  

E a brigada no lugar do coral,   

E resplandecentes bandeiras  

Com o lema “Sangue e Fogo”? 

 

Foi porque  com o incenso  

E o entoar do Credo  

Você queria Sua própria tropa de choque   

De um outro tipo de gênero!  

E já tendo alguns cristãos mais tranquilos 

Você também queria um tipo mais batalhador,  

Para irreverentemente abalar as estruturas do inferno!  

 

General John Gowans, Brado de Guerra, 16 julho 1983, Nova Iorque 
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