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PAUTA DE ARREPENDIMENTO TRONO DE SATURNO – CAPRICÓRNIO
ATIVAÇÃO DAS BENÇÕES DO SENHOR

Pai em Nome de Jesus renuncio toda a influência e características do trono de Saturno, e o signo de
capricórnio.
Cancelo toda a influência do planeta Saturno, e fecho a entrada do inferno sobre a terra, quando fui
fecundado e gerado no ventre da minha mãe, e em meu nascimento no período de 21.12 a 20.01.
Rejeito toda influência de Saturno, e o seu governo de destruição das sementes sobre a terra e de
seus filhos: Júpiter e seu domínio no céu; Netuno e seu domínio no mar; Hades e seu domínio no
mundo inferior, repreendo toda atuação sobre a minha vida, família, ministério, cidade e no Brasil.
Renuncio e rejeito toda influência de Jano e suas consagrações nos portais e a sua ligação com o
passado e futuro da minha vida, família, ministério, cidade e no Brasil.
Fecho esses portais e acessos dos deuses sobre a terra, cancelando toda consagração das trevas.
Renuncio e confesso os meus pecados e dos meus antepassados:
 Pela adoração a Saturno, Moloque, Baal e todo sacrifício de crianças e adultos, sendo
queimados para destruição da nova geração.
 Pelo derramamento de sangue de crianças, adultos, mulheres grávidas, pelos rituais com
fetos;
 Desprezar e não saber administrar a genética de Deus.
 Permitir ser governado pelo tempo estipulado por Saturno e não pelo tempo do Senhor.
 Por rejeitar os ensinamentos, e o Espirito de Deus nos revelando os tempos e estações.
 Ter tido relação sexual com demônios, alterando a genética de Deus sobre minha vida e
descendentes.
 Por servir outros deuses no catolicismo, espiritismo, nova era e outras seitas, em festas
pagãs, retendo as promessas do Senhor na minha vida e da minha descendência.
Renuncio e rejeito as suas características e o seu governo, de comandar o meu tempo e de minha
existência aqui na terra, de toda destruição das gerações dos meus descendentes e dos caminhos de
morte, que foi traçado na minha vida e descendência.
Renuncio e confesso os pecados de:
 Como pai espiritual, de não me preocupar em deixar uma herança espiritual aos meus filhos.
 De não levantar uma geração compromissada com Deus, vivendo em temor, santidade e
intimidade com Deus.
 Como líder, não produzir filhos fortes e firmados na Verdade.
 Dar um ensinamento fraco, sem mudança de caráter, não chamando pecado de pecado,
levando uma geração a viver sem arrependimento, perdão e santidade.
 Ser rebelde e transferir a rebelião para outras gerações.
 Ser insubmisso e desenvolver filhos insubmissos a Deus e autoridades.
 Não ser sábio, e não preservar uma geração para vencer até a eternidade.
 Desonrar a Deus, aos pais e autoridades.
 Perder a essência da eternidade e a longevidade dos meus descendentes.
 Não me alimentar da Videira Verdadeira, e meu corpo não receber a essência da vida.
 Ter medo de morrer e viver com esse medo, esquecendo que a minha vida pertence ao
Eterno.
 De não fazer planos e projetos para as próximas gerações.
 Achar que cometi um erro ao casar, querer dominar meu cônjuge, arruinando a sua vida e
dos filhos ou querer divorciar para ficar em paz.
 Desejar a morte para meu cônjuge, para que acabasse com meu sofrimento no casamento.
 Não ajudar o meu cônjuge na educação, criação e formação espiritual dos meus filhos.
 Não cuidar da minha alma (emoções), não me arrepender e confessar meus pecados para ser
transformado.
 Não fortalecer o meu espirito através da palavra, oração e jejum.
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Ter inveja do meu cônjuge no ministério e não permitir que o outro cresça ministerialmente.
Não reconhecer, incentivar e investir no chamado do outro.
Ser teimoso e colocar meus desejos e necessidades acima da família e do chamado.
Ser um pai omisso, negligente, solitário, adúltero ou homossexual, destruindo paternidade de
uma nova geração.
 Ser uma mulher com espírito controlador e autoritário.
 Gerar filhos para a independência conjugal, financeira e espiritual.
 Ceder coisas aos filhos que não deveria, para compensar uma culpa e fortalecendo sua
rebeldia.
 Criar filhos que não honram os pais.
 Ter gerado filhos bastardos.
 Pelas palavras de morte, que liberei sobre meus filhos e seus descendentes.
 Toda manipulação do tempo sobre minha vida, roubando meus filhos e descendentes,
ceifando seus sonhos e projetos antes do tempo.
Declaramos conforme a palavra: Ap. 10:1-6 “E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de
uma nuvem; e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus
pés como colunas de fogo... e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o
que nele há e a terra e o que nela há e o mar e o que nele há que não haveria mais demora.”
Decretamos que a boca de Saturno se feche na igreja, e não tenha autoridade para operar.
Destruímos seus braços de rebelião e conspiração contra a autoridade dos pais. Ordenamos que todo
espírito contrário que trás inveja, seja destruído e desmascarado na igreja. No Nome de Jesus,
removemos toda influência do tempo sobre nós, e nos alinhamos aos desejos de Yahweh, cujo reino
é eterno.
Decretamos Hb.1:8 “Mas acerca do Filho, O teu trono, ó Deus, é para todo sempre; e Cetro de
equidade é o cetro do teu reino..”
Decretamos Dn.7:27 “E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão
dados ao povo dos santos do Altíssimo; o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o
servirão, e lhe obedecerão..”
EM NOME DE JESUS ATIVAMOS AS BENÇÃOS DE DÃ
Em Cristo Jesus sou um promotor da Justiça do céu.
O Senhor usa minha vida para alcançar a viúva, o pobre, o órfão e o necessitado.
De acordo com Gênesis30:6”o Senhor ouve a minha voz.”
De acordo com Gênesis 49:16 e17 ativo a benção de trazer ensino aos meus irmãos sobre o Reino.
“O Senhor me usa para vencer o inimigo e salvar meus irmãos”.
Ativo os segredos das fontes e da visão, o Senhor abre os olhos do meu entendimento.
Ele me dá acesso as novas fontes e me unje com sabedoria para tomar decisões que abençoarão a
gerações.
Em Nome de Jesus eu tomo posse do elemento de Vitória . A Paternidade do Eterno traz cura e
segurança em minha vida, meu Espírito, Alma e Corpo.
Minha família, meu ministério,meus bens e negócios!
Em Nome de Jesus, amém!

