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Eu me envolvo no DNA de Deus 

Eu tomo posse do poder transformador do corpo e do sangue de Jesus 

Eu tomo posse do registro que contém a luz, o som e a frequência da imagem de Deus para 

transfiguração 

Eu tomo posse do registro das dimensões do reino liberadas no meu corpo pelo DNA de 

Deus 

Eu tomo posse desse registro de DNA e aplico aos meus ossos para saúde e completude e 

para remover todo interruptor hereditário epigenético negativo 

Eu falo a minha medula e comando que ela seja uma nova fonte de sangue que irá 

transformar o DNA das minhas células para que eu possa ser transfigurado e viver para 

sempre 

Eu aplico a frequência do DNA de Deus para me transformar na imagem de Jesus 

Eu comando que todo registro genético seja transformado e que meu DNA seja 

resequenciado em alinhamento com minha imagem eterna 

Eu aplico o sangue de Jesus para transformar todo material genético impuro – seja 

transformado 

Eu aplico o sangue de Jesus em todo padrão genético iníquo – seja limpo 

Eu ordeno que todo meu material genético resoe de acordo com o DNA de Deus e entre 

em alinhamento com minha imagem eterna 

Eu escolho trazer a imagem do celestial, minha imagem eterna conformada à imagem e 

semelhança do meu Pai e Irmão no céu, e ser transfigurado para resplandecer Sua glória 

(1Co 15:49) 

Que o fôlego de Deus seja soprado em minha vida, me transformando em um ser vivente, 

unido ao Senhor e um só espírito com Ele 

Eu declaro palavras criativas ao meu DNA para liberar as habilidades sobrenaturais de Deus 

Eu ativo a habilidade de ver e mover no reino espiritual 

Eu ativo a habilidade de transformar matéria e controlar luz e som 
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