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PAUTA DE ARREPENDIMENTO TRONO DE LEVIATÃ – PEIXES
ATIVAÇÃO DAS BENÇÕES DO SENHOR

Pai em Nome de Jesus, renuncio toda a influência e características do trono de Leviatã e o signo de
peixes.
Cancelo toda a influência do Planeta Netuno e de Leviatã, fecho a entrada do inferno sobre a terra,
quando fui fecundado, gerado no ventre da minha mãe e em meu nascimento no período de 20.02 a
20.03.
Rejeito toda influência de Leviatã, Afrodite, Vênus, Cupido, de Atlas e sua contaminação em trazer
oposição a Deus; as sereias e seus encantamentos; Nereidas e sua sedução e encantamento e todo o
seu governo sobre a terra.
Oceánides - falsa proteção, Triton - manipula através do seu som trazendo tormentas, Dagom guerreiro das trevas, Tifon – entorpece as pessoas, seus descendentes, família, ministério, cidades e
país. Sejam fechados esses portais e acessos dos deuses sobre a terra, sobre as águas e através dos
ares do Brasil.
Renuncio e confesso os meus pecados e dos meus antepassados, por fazer altares de adoração nas
águas para Leviatã, para as entidades como Iemanjá e Rainha dos céus.
Renuncio e peço perdão:
 Pelos sacrifícios com derramamento de sangue, obras de feitiçaria com oferenda e rituais nas
matas, cachoeiras, rios e mares.
 Por pedir proteção dos marinheiros, para os santos católicos, e aos padroeiros das águas
desde Iemanjá à Leviatã.
 Por festejar os santos do mar, padroeira das águas, rios, lagos, cachoeiras e nas cidades
costeiras.
 Pela maldade dos homens trazendo na natureza aquecimento global, caos, contaminação,
desastres, inundações, tsunami, avalanches, terremotos, furacões, erupções vulcânicas e
tempestades, gerando maldição e o juízo de Deus.
 Por não me arrepender e como consequência a natureza cobrar o descaso, e Leviatã ter
legalidade na natureza para fazer vítimas fatais.
 Pela simpatia e adoração a vários tipos de serpentes e dragões.
Renuncio a influência de Leviatã, nas famílias do Brasil, trazendo:
 Desestabilidade nas famílias, fazendo com que o homem adultere ou fique impotente.
 Estabelecendo leis contra a família, liberando o homossexualismo, lesbianismo e
legalizando casamentos de pessoas do mesmo sexo.
 Desmoralizando a imagem dos ministros e ministérios.
 Doenças nas mulheres (emocionais e físicas), não as deixando serem felizes em suas
vidas conjugais, familiares e ministeriais.
 Sentimento de incompetência em todas as áreas, e insatisfação e contenda nas famílias
Renuncio e peço perdão:
 Pela dureza de coração e possuir sentimentos de solidão e depressão.
 Ser perfeccionista, ficando tenso e preso nas situações.
 Racionalizar tudo: espiritualizando apenas o que me convém.
 Duvidar, questionar a Deus e suas promessas.
 Pela frustração e desânimo progressivo, permitindo que os meus relacionamentos com as
pessoas e com Deus, sejam destruídos.
 Falta de fé, por não buscar o discernimento e fazer o que eu acho correto.
 Por todo orgulho espiritual, ser indiferente, egoísta, arrogante, ingrato, sendo um
religioso e negando a obra da Cruz.
 Buscar alianças com pessoas, ao invés de me submeter a princípios e verdades
espirituais.
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Pela rebelião passiva e ativa, contra Deus e autoridades.
Por não querer que as pessoas orem por mim, e nem orar a favor delas.
Usar uma máscara e meias verdades, para não me expor.
Desejar estar sempre em evidência, para que as pessoas me tratem de forma especial.
Exigir justiça quando me sinto alvo da falta de consideração.
Ter uma vida secreta de pecados.
Ver os defeitos dos outros e não saber elogiar, mas desejar ser elogiado e reconhecido.
Alegrar-me com as falhas dos outros.
Não me aprofundar nos fundamentos da fé cristã.
Estar fundamentado na sabedoria humana com as suas bases, suas estruturas, e não na
sabedoria de Deus.
 Ficar no meu próprio entendimento e capacidade, desprezando o poder de Deus, a Sua
revelação, e o seu suprimento para todas as coisas.
 Servir nos lugares de evidência com interesse próprio e não para servir o Reino.
 Querer ser reconhecido para minha glória, e não para a Glória do Pai.
 Usar meus dons e talentos para o meu sucesso, e não para o Reino.
 Por querer a benção de Jesus e não tê-lo como modelo de vida.
 Não me esvaziar, entregando o meu ego e vontade própria a Ele e não me submeter à
vontade real do Pai,
 Por sempre estar no controle de todas as coisas e de todos, e não estar disposto à abrir a
mão de tudo, para que seja da forma de Jesus
 Ser rejeitado, perseguido ou ofendido, e abrir mão do propósito e destino que o Senhor
me designou.
 Pela independência de não me sujeitar a Deus, a família e a liderança.
 Por escolher conforme os meus critérios, o nível de misericórdia que terei com cada um,
e não como Deus deseja.
 Pela ignorância de não querer conhecer o novo de Deus e seus princípios, verdades e
revelações.
Declaro, em Nome de Jesus, que fez os céus, a terra e tudo o que neles há que o poder de Leviatã se
submeterá à Igreja, e toda a soberba e altivez que deu para os povos beberem, e se rebelarem contra
o conhecimento de Deus, será secado e destruído.
Decretamos que em nossas regiões serão cortadas as suas raízes e os seus altares serão derrubados,
não por mão de homens, mas como aconteceu nos dias em que Dagon se inclinou diante da
presença de Deus através da Arca, assim será com a Igreja de Cristo.
Estabelecemos que a glória de Deus desça entre o Seu povo, como nunca antes, e essa glória será o
fruto daqueles que foram lavados pela Palavra, e se mantiveram em santidade diante de Jesus
Cristo, o Servo fiel.
Profetizamos que assim como Cristo se humilhou ao máximo, e o Pai o exaltou sobre toda a
criação, a Igreja que se mantiver em humildade por gerações, será glorificada neste tempo.
Declaramos conforme a palavra em Fp.2:5-11
“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em
forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a
forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; E, achado na forma de homem, humilhou-se a
si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou
soberanamente, e lhe deu um Nome que é sobre todo o nome; Para que ao Nome de Jesus se dobre
todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que
Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.”
EM NOME DE JESUS ATIVAMOS AS BENÇÃOS DE NAFTALI
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Em Cristo Jesus eu tenho a unção da perseverança. Não desistirei da minha herança nem da minha
família!
Sei que Deus tem um destino para mim.
De acordo com Gênesis 30:8 “ o Senhor me garante vitória. “
“Eu recebo a unção da corça para correr livremente e em minha boca o Senhor coloca palavras de
sabedoria, que edificarão, consolarão e encorajarão “de acordo com Gênesis 49:21.
De acordo com Deuteronômio 33:23 “ Eu recebo favor do Senhor e sou saciado de todos os bens
naturais e espirituais.
O senhor me dá o Rugido do Leão para proclamar liberdade aos cativos.”
Ativo os segredos do esconderijo do altíssimo, o Senhor me leva as salas de segredo!
Em Nome de Jesus eu tomo posse do elemento de Vitória. O poder da humildade em minha vida,
meu Espírito, Alma e Corpo. Eu quero ser semelhante ao Rei Jesus, o rei humilde! E isto abençoa e
influencia a minha família, meu ministério,meus bens e negócios!
Em Nome de Jesus, amem.

