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COMO PREPARAR SUA DECLARAÇÃO 
PESSOAL DE IDENTIDADE 

 

 
Traçamos nossa identidade baseando-nos em como somos conhecidos no Céu. Deus se 
relaciona conosco, durante o nosso tempo na terra, de acordo com a maneira que Ele 
nos vê. Ele nos mandou aqui para reinar e governar. Portanto, é de extrema 
importância que coletemos suas palavras e pensamentos em relação a nós e as 
escrevamos para sempre tê-las à vista. Todo o inferno foi programado para nos 
impedir de sermos tudo aquilo que Deus disse. Nós superamos através da palavra do 
nosso testemunho sobre quem Deus é e quem Ele é para nós e em nós.  

1. Comece a reunir tudo o que Deus disse sobre você – fontes possíveis: 

 Palavras proféticas 
 Versículos sobre vida ou herança (aqueles versículos na Bíblia que parecem ter 

sido escritos exatamente para você) 
 Palavras que Ele falou ao seu coração 
 Sonhos do seu coração 
 Sonhos noturnos 
 Visões 

Pode ser algo especial que Deus tenha feito em sua vida. Uma mulher escreveu usando 
tudo o que o inimigo tinha usado contra sua vida. Ela escreveu o oposto de tudo aquilo 
em sua declaração e foi poderoso! 

2. É bom juntar essas declarações para que fiquem num formato acessível – digite as 
palavras, etc. Caso haja muitas, talvez queira pegar aquelas que sejam as mais 
importantes para você, busque os principais pontos. 

3. Procure por tópicos comuns em cada categoria e começa a desenvolver um perfil 
com tópicos sobre como Deus o(a) enxerga. Ao fazer isso, será mais fácil visualizar 
o que está para se formar.  
 

Lembre-se de que Deus trabalha do todo para o particular. (Veja Transformadores 
Parte 1, página 11.)* Deus está assentado no futuro, exergando-o(a) de forma  
completa e Ele está falando para você no presente, dando uma peça do quebra-
cabeças que, na maioria das vezes, só faz sentido se você continuar em frente.  Na 
verdade, você pode pegar essas peças e usá-las como arma de guerra. Pense em Davi 
com a profecia de se tornar rei. Quando ele foi até Golias, ele ainda não tinha sido um 
rei, e,advinha? Não era Davi quem estava para ser derrotado! 
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Exemplo: Um homem tinha uma palavra profética de que iria à África. Seu médico o 
diagnosticou com câncer e apenas 6 meses de vida. O homem estava nervoso e 
pensou que o profeta havia dado uma profecia falsa. O profeta disse, “Em quem você 
vai acreditar? Em Deus que disse que você iria à África, ou no médico que o deu 6 
meses de vida?” O homem usou essa palavra profética para guerrear contra o 
diagnóstico. O câncer foi embora e homem foi para a África!   

4. Coloque suas palavras, passagens, etc., em três categorias – aquelas que já foram 
cumpridas, parcialmente cumpridas e ainda não cumpridas. Peça para que Deus 
agite sua paixão para com os avanços que Ele tem para você naquelas palavras, e 
como/porque buscá-las. 

5. Comece a escrever sua declaração.   

 Peça por ajuda do Espírito Santo. Ele está compromissado a ajudá-lo(a) nessa 

descoberta.  

 Elabore 4-6 declarações com base na lista de palavras, passagens, sonhos, etc. 

que você escreveu nos passos anteriores.  

 Formule as declarações de forma que elas contenham “Eu sou”. Tudo bem caso 

não consiga formulá-las agora. Continue tentando.  

6. Essa é a parte mais difícil. Leia sua declaração para alguém. Comece declarando-a 
em voz alta para você mesmo(a). Por isso é necessário torná-la concisa, para que 
você a memorize, declare, ore e fale, etc. 

7. Como estamos sempre crescendo na nossa descoberta sobre a perspectiva do Céu 
em relação a nós, você poderá desejar revisitar sua declaração de identidade 
anualmente e lapidá-la de forma que ela cresça com você. 

 
Aproveite a jornada! 
 
 
 
*Retirado de GameChangers (Transformadores), Sessão 1, página 11: 
Deus sempre trabalha a partir do todo para algo em específico. Se você for aceitar sua 
identidade, você terá que aceitá-la por inteiro. Abraão teve que aceitar o “Ser pai de 
muitas nações” mesmo sem ainda ter filhos. Você precisa aceitar o todo de quem você 
será como um Transformador. Você precisa estudar suas palavras. Você precisa ver a si 
mesmo como Deus o(a) vê. Escreva. Você precisa fazer isso com urgência. 


