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PAUTA DE ARREPENDIMENTO TRONO DE URANO GAMES - SIGNO ÁQUARIO
ATIVAÇÃO DAS BENÇÕES DO SENHOR

Recebo a Paternidade de Deus através da Aliança com Jesus Cristo, e declaro que sou Filho/a
Amado/a do Pai.
Em Nome de Jesus, renuncio toda influência e características do trono de Urano - Games, o signo
de Aquário e Zeus.
Cancelo toda a influência de Urano e Zeus quando fui fecundado, gerado no ventre da minha mãe, e
em meu nascimento no período de 20.01 a 19.02.
Renuncio toda influência da atmosfera do céu, terra, estrelas e água desse mês sobre a minha vida,
família, trabalho, empresa, finanças, físico, relacionamentos, bens, ministérios, chamado, cidade,
Estado e nação.
Renuncio e confesso o pecado:
 De buscar a paternidade em outras pessoas, desprezando a Paternidade de Deus.
 Do homossexualismo ou ser a favor do mesmo. Pelo adultério em pensamento, atitudes, pela

internet ou ato consumado.
 De ser um destruidor de sonhos na minha vida, e levar a destruição às outras pessoas.
Peço perdão por ter sido um propagador de maldições sobre a minha vida, família, amigos, política,
ministérios, autoridades, e cancelo toda maldição que foi proferida.
Renuncio toda maldição que recebi através dos meus antepassados ligada aos pecados desse trono.
Tomo posse da Benção e Herança de Filho de Deus.
Renuncio e confesso os pecados:
 Por causar destruição e contaminação nas emoções das pessoas, ao fazer uma tempestade
por pequenas coisas. Pela teimosia em não querer me render e nem perdoar.
 De murmuração, fazer algo por interesse ou obrigação como: orar, ministrar, pregar,
trabalhar para Deus, família, ministérios ou autoridades. Rejeito toda mentalidade de escravidão
e tomo de volta a alegria de servir.

Renuncio e rejeito toda semente infrutífera, ao ser castrado em áreas da minha vida.
Cancelo todo castramento sobre a minha vida, meu cônjuge, filhos, ministério e pessoas que estão
debaixo da minha autoridade. Declaro que hoje sou livre para ser fértil, e dar muito frutos para
Glória de Deus.
Peço perdão por todo culto e liberação desses tronos ao ler horóscopos, ou receber a paternidade e
características de cada signo.
Renuncio e rejeito toda influência do horóscopo, zodíacos, tarô e todo tipo de magia desse trono
durante os 365 dias do ano, na minha vida, família, ministério, cidade e nação.
Renuncio e confesso os pecados: Por ter sido escravo, servir e levar alimentos para os tronos
malditos, seja por mim ou por meus antepassados. Eu saio dessa escravidão e dessa falsa
paternidade, em Nome de Jesus.
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Rejeito a influência maligna de ser encarregado de alinhar e distribuir os tronos nos cosmos.
Rejeito toda contaminação que recebi de Geia. Pela distorção que recebi da origem de adoração
desse trono que há na terra e no céu.
Tomamos posse da Verdade: fui feito para adorar somente o Deus Todo Poderoso!!!
Renuncio e confesso os meus pecados e dos meus antepassados:
Por abrir novas crenças e incentivar novas religiões. Por ter participado e levado outras pessoas à
participarem e beber dessas águas contaminadas das seitas: islamismo, religiões orientais, africanas,
espiritismo, umbanda, kardecismo, catolicismo, nova era e outras.
Renuncio e confesso pecado de:
· Ter sido canal desse trono para trazer divisão na igreja, quando não concordava com a

Verdade da Palavra ou não gostava do líder.
· Por ter sido uma fonte contaminada ao levar palavras contaminadas ao Reino de Deus.
Renuncio, rejeito e expulso da minha vida, família e descendentes todas as filosofias, pensamentos
do Império Romano, Assírio, Babilônico, e me desligo de corpo, alma e espírito de toda influência;
e saio dessa atmosfera de distorção do conhecimento de Deus.
Renuncio e confesso os pecados:
· Do orgulho e da soberba.
· Pelas orações feiticeiras; quando orei por interesse ou no automático com palavras e, na

minha mente e no meu coração não concordava com aquilo.
· De me posicionar como guardião da minha família, ministério e demais pessoas. Saio dessa
posição de guardião e vou para posição de intercessor.
Declaro:
· Que Deus já determinou a santificação da terra, dos mares e dos céus, e isto moverá as

potências e os tronos que habitam os céus.
· Que Jesus nasceu em forma de homem, movendo todas as leis espirituais e naturais, sendo
obediente até a morte. Movendo novamente a terra e todos os poderes que operavam nela, e essas
não puderam detê - lo de subir aos céus e tomar toda a glória que tinha junto ao Pai.
Renuncio toda influência dos astros e me aproprio da promessa, conforme diz a palavra em Mt.
24:29 “O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor.
E o SENHOR bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz; e os céus e a terra tremerão,
mas o SENHOR será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel”.
Cancelo todo poder de Apolo (sol), Lilith (lua), Astarate e Atena (estrelas); Urano (céu), Géia
(terra), destruindo seus firmamentos através de Cristo Jesus.
Que sejam removidos da minha vida, família, descendentes, todas as potências de Horus, Tammuz,
Semiramis e suas características.
Renuncio e rejeito:
· Todo fruto de soberba que recebi através da raiz genética de iniquidade desse trono. Seja

arrancada da minha vida, conforme diz a palavra em IS 13: 10 e 11 “Porque as estrelas dos céus
e as suas constelações não darão a sua luz; o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não
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resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua
iniquidade; e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos“.
Sejam abatidos o tirano Urano e seus comandados.
Renuncio e rejeito toda influência do Egito representada pelos tronos. Sejam escurecidas e percam
suas virtudes conforme diz a palavra em EZ 32: 7 e 8 “E, apagando-te eu, cobrirei os céus, e
enegrecerei as suas estrelas; ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a
sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz
o Senhor DEUS”.
Sejam estabelecidas as virtudes da Palavra do Altíssimo na Igreja de Cristo, em todas as nações,
com o avivamento do espírito de Intercessão.
Que do TRONO de Jesus Cristo saia um novo sopro, através do Espírito Santo, para ativar esta
geração a orar, e buscar o rosto do Senhor.
Reconheço o trabalho e o esforço dos intercessores, que nos últimos 50 anos regaram
continentes, orando para que se abrisse a porta, para a propagação do evangelho.
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Assumo minha responsabilidade nesta geração, de orar até que as nações sejam santificadas, e
lavadas de toda imundícia e comodidade instalada na igreja.
Decreto o escurecimento da inteligência de Urano, que tem seduzido as nações. Sejam entorpecidos
os caminhos dos magos seguidores das estrelas, para que seus planos sejam frustrados, nesta
geração, em Nome de Jesus, que recebeu todo domínio e autoridade, sobre os céus e tudo o que
neles há.
Estabelecemos o Elemento da Vitória: a Intercessão Multiplicadora de Jesus.
EM NOME DE JESUS ATIVAMOS AS BENÇÃOS DE ASÉR
Em Cristo Jesus eu tenho a alegria da Salvação.
Eu sou um portador desta alegria, e a levarei onde o Senhor me enviar.
De acordo com Gênesis30:13 “meus irmãos reconhecerão a minha alegria e se alegrarão comigo!
Eu recebo minha herança, nela há fertilidade e prosperidade!”
De acordo com Gênesis 49:20 ativo a benção de “levar suprimento a muitos povos, reis e nações.”
De acordo com Deuteronômio 33:24-25 “Eu recebo favor do Senhor e dos meus irmãos, meus pés
estão firmes e ungidos, o Senhor me da recursos para ser um propagador da paz.”
Ativo os segredos da Intercessão, o Senhor abre meus ouvidos espirituais e me dá códigos que
transformarão gerações.
Em Nome de Jesus eu tomo posse do elemento de Vitória. O poder da Intercessão e a Potência
multiplicadora de Jesus em minha vida, meu Espírito, Alma e Corpo.
Minha família, meu ministério, meus bens e negócios!
Em Nome de Jesus, amém!

