
Decl�ações p�a 

Eu decl�o
1.  (Atos 1.8) EU TENHO O PODER DE CRISTO EM MIM

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em 
Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra".

2.  (2 Coríntios 12.10)QUANDO EU SOU FRACA, CRISTO É FORTE EM MIM
‘‘Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições,

 nas angústias. Pois, quando sou fraco é que sou forte’’

3.  EU TENHO O ESPÍRITO SANTO EM MIM E ELE ME ENCHE DE PACIÊNCIA, 
ALEGRIA E PAZ (Gálatas 5.22)

‘‘Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade’’

4.    MINHA ESPERANÇA ESTA EM CRISTO, NÃO EM RECURSOS HUMANOS
(1 Coríntios 15.19-21)

“Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos 
de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre 

aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos
 veio por meio de um só homem.”��

5. MINHA ALEGRIA ESTÁ EM DEUS, NÃO NO CHOCOLATE, CAFÉ OU DOCE
(Romanos 15.13)

‘‘Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês 
transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo." 

6.  ( �EU FALO CALMA E DELICADAMENTE QUANDO IRRITADA Provérbios 15.1)
“A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira.”

7. MINHA FAMÍLIA É MEU MINISTÉRIO (Efésios 2.10)
‘‘Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou 

de antemão para que nós as praticássemos.”

8. MEUS FILHOS SÃO UM PRESENTE E UMA BÊNÇÃO (Salmos 127.3)
‘‘Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá.”

9. ESTOU LEVANTANDO A PRÓXIMA GERAÇÃO DE SOLDADOS PARA CRISTO
(2 Timóteo 1.5) 

‘‘Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, 
e estou convencido de que também habita em você.”

10. EU SEI QUEM TEM RESPOSTAS AS MINHAS PERGUNTAS (Tiago 1.5-8)
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade; 

e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, 
levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor; 

é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz.”

Mães



1.  EU TENHO O PODER DE CRISTO EM MIM
“Mas ele me disse: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza". 

Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo 
repouse em mim. 2 Coríntios 12:9. Com o Seu poder em ação em nós, somos capazes de nos contentar, 

de ministrar à nossa família, de amar os outros de verdade e de fazer quaisquer bons propósitos que Ele tenha 
ordenado que façamos."

2.  QUANDO EU SOU FRACA, CRISTO É FORTE EM MIM
‘‘Nós não temos que fazer isso tudo sozinhas! O Pai conhece nossas fraquezas e promete que Ele estará conosco 

em nosso trabalho.’’

3.  EU TENHO O ESPÍRITO SANTO EM MIM E ELE ME ENCHE DE PACIÊNCIA, 
ALEGRIA E PAZ 

‘‘Quando nos sentimos como se simplesmente não pudéssemos dar mais um único passo, precisamos lembrar 
que temos o Espírito Santo conosco e uma de Suas funções  em nossas vidas é ajudar-nos a crescer no fruto do

espírito. Isso significa que quando estamos prestes a explodir são oportunidades perfeitas de treinamento 
para permitirmos que o Espírito Santo faça o Seu trabalho e nos ajude a ACALMAR, a ter o famoso 

AUTOCONTROLE e transformar em CORAGEM.’’

4.    MINHA ESPERANÇA ESTA EM CRISTO, NÃO EM RECURSOS HUMANOS
“Mesmo que alguns recursos possam salvar nossos dias às vezes, não é o que nos salva no final. E naqueles dias 

em que algum recurso te parece super importante e tudo o que precisamos, devemos lembrar que não salva 
nossas almas. Por favor, não pense que eu quero dizer que não precisamos de recursos humanos,  sim precisamos 

não somos anjos, somos pessoas físicas que precisam viver e nós o fazemos, mas eles não devem ser a âncora 
das nossas vidas, somente continuar a lutar se o recurso chegar, a falta deles não pode nos parar, quando 

continuamos a andar encontramos os recursos logo a frente. ”��

5. MINHA ALEGRIA ESTÁ EM DEUS, NÃO NO CHOCOLATE, CAFÉ OU DOCE
‘‘Semelhante a ter nossa esperança em Cristo, nossa alegria vem do Senhor, aquele que nos criou, o criador do 

céu e da terra. O chocolate, o café e Doce podem nos relaxar, mas não devemos colocar o nosso relaxamento ou 
alegria neles. Eu sei por mim mesma, já encontrei muito conforto em chocolate, doce, usando-os como forma de 

compensação e correndo direto para eles em uma situação estressante, quando eu realmente deveria estar 
trazendo a situação para Deus em oração. Nossas circunstancias podem nos estressar às vezes. Podem nos dar 

uma dor de cabeça, cansaço, podem nos levar às lágrimas, mas nossa alegria não é encontrada neles. 
Devemos nos alegrar na Esperança, e buscar alivio no colo do Pai. Estou fazendo isso e sim funciona." 
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Mães
Como afirmações bíblicas podem �an��m� a minha vida?

Faca as decl�ações imediatamente de manhã e então, quando s�gem s�uações
em que estou p�dendo a calma, ou a minha sanidade mental. Eu sinto que elas 

ajud�am com o meu ��o, elas concen�am meu c�ação e pensamentos na d�eção 
c�ta quando é mais nece�ário. Tenho c�teza de que, com o pa�� do tempo, 

encon��ei mudanças ainda mais �ásticas e pos�ivas usando e�as decl�ações, elas são �ofecias.
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6.  EU FALO CALMA E DELICADAMENTE QUANDO IRRITADA

“Uma palavra suave afasta a ira e também pode adulterar uma situação difícil, em vez de incendiar as chamas em 
um incêndio maior. Esta declaração ja foi seriamente algo difícil e grande para mim. Mas tenho feito o uso dessa 
declaração muitas vezes ao longo do dia e muitas vezes ela ecoa em meus ouvidos com a minha própria voz, no 

momento que estou levantando a voz para gritar com alguém."

7. MINHA FAMÍLIA É MEU MINISTÉRIO
‘‘Mantenho isso em mente para os dias em que sinto que não estou realmente realizando muito em casa, parece 

apenas, cozinhar, esfregar, instruir o filho centenas de vezes no mesmo assunto, ensinar a tarefa de casa depois de 
um dia cansativo de trabalho, ser intencional em demonstrar o cuidado com o marido. 

Minha família é meu ministério. As coisas que faço em casa são importantes e necessárias. Eu posso mostrar aos 
meus filhos o amor de Cristo. Eu posso amar meu marido e ajudar a construí-lo. Eu posso ajudar a moldar nessa 

família corações que buscam a Deus e querem fazer a Sua vontade. Eu posso fazer tudo que estiver ao meu 
alcance para mante-la unida, empurrar meu limite mais um pouco.  Essas ações que estou fazendo são parte das 

obras que Deus planejou para mim e, portanto, meu ministério.’’

8)  MEUS FILHOS SÃO UM PRESENTE E UMA BÊNÇÃO 
‘‘Meus filhos nem sempre parecem um presente .... mas eles são. Ahh como eles são!!!  conheço mulheres que 

sofreram com muitos abortos espontâneos, e infertilidade (Eu passei pela infertilidade) O fato de eu ter filhos em 
minha casa é um presente. Meus filhos são uma bênção dada a mim por Deus. Ajudam-me a crescer na minha 
caminhada com Cristo, mostram-me áreas de fraqueza, encorajam-me a conhecê-lo e busca-lo mais e mais.’’

9) ESTOU LEVANTANDO A PRÓXIMA GERAÇÃO DE SOLDADOS PARA CRISTO 
“Precisamos preparar nossos filhos para se levantar corajosamente por sua fé e valores. Devemos dar-lhes a 

armadura que eles precisarão usar diariamente para lutar contra o diabo e seus planos. Devemos procurar criar 
nossos filhos como  Eunice e Loide para que tenham uma fé sincera, que permaneça firme. ”��

10) EU SEI QUEM TEM RESPOSTAS AS MINHAS PERGUNTAS 
‘‘No livro Bíblico de Tiago nos é dito que temos acesso à sabedoria do Pai. Tudo o que temos a fazer 

é pedir e acreditar. Aquelas questões que continuam surgindo e algumas delas persistindo, Deus tem o controle disso. 
Geralmente eu permitia que ansiedade que nada mais é do que preocupar com o futuro tomasse o 

primeiro lugar no pódio do meu coração. Sendo que o que eu deveria fazer é sorrir parar ele, sim o exemplo
 de Mãe, esposa e Mulher na Bíblia é a mãe de Provérbios 31. Ela olhava para o futuro e sorria, porque ela 

tinha fé o suficiente. O que eu deveria estar fazendo com mais frequência é não somente olhar para as Escrituras mas 
praticá-la e pedir a Deus que me guie enquanto procuro discipular meus filhos.." 

Mães

O que falamos tem influência d�eta so�e no�as ações e no�os pensamentos, esp�o que e�as afirmações 
po�am ajud� a faz� mudanças pos�ivas não somente na sua mat�nidade, mas em todas as 

áreas da sua vida a�im como elas têm fe�o na minha.

Eiricka Braga


