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PAUTA DE ARREPENDIMENTO TRONO DE MARTE - ÁRIES
ATIVAÇÃO DAS BENÇÕES DO SENHOR
Pai, renuncio toda a influência e características do trono de Marte e o signo de Áries,
em Nome de Jesus.
Cancelo toda a influência de Marte e Áries, quando fui fecundado e gerado no ventre
da minha mãe e em meu nascimento ,no período de 21/03 a 20/04.
Renuncio toda influência e atmosfera desse mês sobre a minha vida, família, trabalho, empresa,
finanças, saúde, relacionamentos, bens, ministérios, chamado, cidade, estado e país.
Renuncio e rejeito as características que recebi, através do deus olímpico da guerra, gerando
força bruta, violência, tumulto, confusão e terror nas batalhas.
Renuncio e confesso o meu pecado e dos meus antepassados:
 Por toda adoração e sacrifício de cavalos e homens.
 Renuncio a genética e herança da geração de seus filhos Deimos e Fobos, por dominar a
guerra, serem destruidores e violentos.
 Das estratégias que foram feitas através desse comando na Aeronáutica, Marinha e
Exército, Polícias Militares, Civis, Rodoviárias no Brasil.
 Pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, por não cumprir a missão constitucional e zelar
pela defesa da pátria, e por toda falta de iniciativa da lei e da ordem.
 Todos os sacrifícios que foram feitos de cachorros, homens e tantos outros, antes de
qualquer operação pelas forças armadas.
 Pela violência e agressividade contra seus próprios integrantes, durante os treinamentos e
no dia-a-dia;
 Pela violência e agressividade contra os inimigos reais já enfrentados. Por levar seus
integrantes a longos períodos de clausura e isolamento social e familiar;
 Pelos juramentos de lealdade aos símbolos, instituições, bandeiras e nação;
 Da invocação da morte, do sofrimento, da dor, da fome, da falta de sono e de inúmeros
falsos deuses durante os treinamentos, nos símbolos, insígnias e nos hinos militares.
 Pelo assassinato que eu, minha família ou antepassados cometemos. Peço que cada
sangue que foi derramado seja recolhido em Nome de Jesus.
 Toda estratégia de guerra que foi feita no corpo de Cristo debaixo dessa atmosfera.
Quanto fui propagador de rumor e notícias contrárias da verdade do Senhor.
 Da imoralidade sexual como padrão de conduta a ser vivido e admirado.
 Pela liderança incentivar seus integrantes a um estilo de violência e de imoralidade
sexual.
 Pelos frequentes abandonos da família, ,para dedicação a treinamentos e operações
 Do incentivo para que os integrantes vivam e admirem os elevados padrões de justiça
própria e de manipulação e controle.
 Pelo orgulho de suas fardas, postos, graduações, cursos e insígnias, gerando humilhação
dos que não alcançaram o mesmo desempenho profissional, físico e intelectual.
 Dos líderes militares, da ativa e da reserva, por não impedir o avanço do comunismo (que
está se estabelecendo cada vez mais) em todas as áreas e esferas (federal, estadual e
municipal).
 Por todos civis que também tem voz ativa e peso de decisão, e não se utilizam disso para
gerar mudanças.
 De desvio de dinheiro pelo governo.
 Por toda procissão que pratiquei ou acompanhei, assistindo a marcha nas datas
comemorativas.
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Rejeitamos toda influência sobre o Brasil dos sacerdotes salesianos – marchar, saltar e cantar,
pelos seus rituais, levantando suas signas nas procissões das ruas.
Renuncio e confesso os pecados:





De violência doméstica e mortes no Brasil.
Morte através do tráfico de drogas e no trânsito.
Confrontos dos sindicatos com os policias gerando mortes.
Pela violência verbal e física com os meus filhos, esposos(as), familiares e demais
pessoas.
 Quando não usei da misericórdia do Senhor para com as pessoas, sendo cruel e
implacável e, através das minhas palavras amargas, acabei destruindo sonhos de outras
pessoas.
 Sentir prazer e me orgulhar quando ganhava alguma discussão, ou por colocar uma
pessoa contra a outra.
 Por cada decreto que liberei de morte espiritual contra meus irmãos, ministérios,
chamado e nação.
 Ser egoísta, possuir mau gênio e impaciência, ser agressivo, inquieto, argumentativo,
teimoso, irritante e ferir a sensibilidade dos demais.
 Por não suportar fracassar ou me equivocar, e não aceitar conselhos ou correção.
 Da independência e preocupação com a minha própria ambição e objetivos.
 Por me sentir ofendido facilmente e rejeitar fazer as pazes com as pessoas que me
ofenderam.
 Ser extremista religioso ou político.
 Ter sido agente de contendas, brigas e discórdias.
 Por fazer as coisas muito rápido e não ser dependente de Deus.
Cancelo todo sangue que foi derramado, e serviu de alimento para sacrifício de morte para esse
trono. Peço que os anjos do Senhor estejam recolhendo todo o sangue, e seja entregue nas Mãos
do Senhor Jesus.
Renuncio e rejeito sobre o Brasil o fortalecimento através das datas comemorativas deste trono
nos dias: 07/03 - Dia do Fuzileiros Navais, 08/04 - Dia Mundial do Combate, 13/04 - Dia do
Hino Nacional -1º Execução do Hino Nacional Brasileiro, 19/03 - Dia do Exército Brasileiro,
21/04 - Tiradentes, Policial Civil, Policial Militar, 22/04 - Descobrimento do Brasil, 02/05 Dia Nacional do Ex-combatente, 06/05 - Oficialização da letra do Hino Nacional , 07/09 Independência do Brasil.
Rejeito e renuncio as influências dos 5 principados que administram as guerras e batalhas no
Brasil: Adoims - a confusão, Macas - o combate, Hisminas - a disputa, Polemos - a polêmica e a
guerra; Alalá - a personificação do grito de guerra, más notícias, destruidor da bolsa de valores e
economias, por provocar as rebeliões, pavor e medo.
Renuncio e confesso o pecado:



Da rebelião passiva ou ativa contra Deus, pais, líderes ou demais autoridades.
Por não ser pacificador, contaminando outras pessoas, gerando discórdia e destruição nos
relacionamentos.
Rejeito e renuncio o manto de Hipios e Morfeo que traz sono espiritual, e saio de todo
aprisionamento. Revisto-me de toda humildade, paciência e santidade. Tomo posse da espada da
Verdade, sendo uma igreja com atitude de guerra, com a principal arma: o amor.
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Uso de violência espiritual para destruir principados e potestades removendo todo trono da
maldade dessa nação e do mundo.
Assumo a posição de ser um propagador da palavra profética, para neutralizar os decretos contra
o trono de Marte, seus principados e comandados, conforme a palavra em Sl 91: 5 a 7 “Não te
assustará com o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas
trevas, nem mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado e de mil, à tua direita; tu
não serás atingido”.
Decreto que todo poder que vem de Marte, seja anulado sobre a minha vida, minha casa e tudo o
que é meu. Decreto que me levantarei em Paz e dormirei em Paz, e que nenhuma arma forjada
contra mim prosperará. Estou sob a cobertura do Sangue de Jesus Cristo em todo o tempo.
Amém.
Declaro sobre a minha vida e família Is. 54:10-17 “Assim jurei que não me irarei contra ti.
Porque os montes se moverão, e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará
de ti, e o concerto da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti…E todos os
teus filhos serão discípulos do Senhor; e se multiplicará a paz de teus Filhos. Com justiça serás
confirmada; estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque
não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim; quem se
ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. (...) criei o destruidor para destruir. Nenhuma arma
forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás.
Esta é a herança dos servos do Senhor, e sua justiça que vem de mim, diz o Senhor”.
EM NOME DE JESUS ATIVAMOS AS BENÇÃOS DE JUDÁ
De acordo com Gênesis 49:8 os meus irmãos louvarão comigo!
A minha mão estará sobre o pescoço dos meus inimigos.
Eu tenho a Unção do LEÃO DA TRIBO DE JUDÁ
De acordo com Deuteronômio 33:7 O SENHOR OUVE a minha voz e me colocou no meio do
povo.
Não ficarei isolado. O SENHOR adestrou minhas mãos para a peleja e ELE mesmo é o meu axílio
contra meus inimigos.
Peço perdão por toda infidelidade nos dízimos e ofertas. Em Cristo recebo perdão e ativo os
segredos das Janelas dos Céus, conforme a Palavra de Deus em Malaquias 3.
Em Nome de Jesus eu tomo posse do elemento de Vitória, aplicando o Poder do Sangue deJesus
sobre:
Minha vida, meu Espírito, Alma e Corpo.
Sobre minha família, meu ministério, bens e negócios!

