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PAUTA DE ARREPENDIMENTO TRONO DE ASTARTE /AFRODITE - TOURO
ATIVAÇÃO DAS BENÇÃO DO SENHOR
Pai em Nome de Jesus renuncio a toda influência e características do trono de Astarte, Afrodite e o
signo de touro.
Cancelo toda a influência de Vênus quando fui fecundado e gerado no ventre da minha mãe e em
meu nascimento no período de 21.04 a 21.05.
Renuncio toda influência e atmosfera desse mês sobre a minha vida, família, trabalho, empresa,
finanças, físico, relacionamentos, bens, ministérios, chamado, cidade, estado e no Brasil.
Renuncio e confesso os pecados:


Da luxúria, libertinagem, lascívia, exuberância e sensualidade.

 Do falso amor, da afeição profunda baseada na carnalidade e por toda paixão baseada na
sedução e encantamento.


Da distorção da verdade e dos princípios de Deus. Por todo tipo de prostituição e sexo fora
do casamento, gerando filhos bastardos.
 De sexo fora do casamento, plantando sementes malígnas nas pessoas e liberando influência
demoníaca sobre elas. Por todo poder de sedução e conquista do coração do homem.

Renuncio e rejeito:
 Toda influência que recebi de Astarte através da televisão, internet, teatro, cinema, shows e
rádios. Por receber encantamento e influência da sedução de modelos, cantores, dançarinos,
artistas, apresentadores, jornalista e radialista.
 De querer ser o centro das atenções. Por me expor à pornografia através da internet, e
aparelhos eletrônicos com tecnologia, para programar o sexo pervertido e solitário. Por todo
adultério em pensamento, sentimento, TV ou internet e ato consumado.
 Dos pactos e alianças de Áries, que traz influência para que eu seja violento e propague
guerra, discussões, discórdias, brigas, fofocas e contendas. Pelos pactos e alianças com Adônis e
ser promotor do lesbianismo, homossexualismo, trazendo morte e falsa renovação.
 De agir sob a influência deste trono, drogando-me ou tomando bebida alcóolica, para mudar
a percepção, o humor, o comportamento e a consciência.
 Pela ignorância dos meus pais, que me levaram a ser batizado pela aspersão, sendo
consagrado e honrando a ENKI (Leviatã). Cancelo e anulo esse pacto e consagração sobre a
minha vida, em Nome de Jesus.
 Por todo culto feito pelos meus antepassados nas ruas, quando as prostitutas e os homens
mudaram de sexo para agradar Astarte e todo culto feito a “rainha dos céus”.


De governar com belzebu e lúcifer através da minha independência. Renuncio os três
principados: Amom, Pruslas e Astarote que influenciavam e agiam na minha vida, família,
ministério e chamado.
Renuncio e rejeito toda influência de Amom e seus príncipes, que trazem avareza na área das
finanças. Por toda habilidade de adivinhação, conhecer o futuro e o passado através do tarô, cartas,
leitura de mãos e magias.
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Expulso da minha vida, família e descendentes, as legiões de demônios de alto comando em Nome
de Jesus. Desligo-me de corpo, alma e espírito de toda a influência e saio da atmosfera do planeta
Vênus.
Renuncio e rejeito toda a influência de Pruslas que traz conhecimento tecnológico e fisiológico,
baseado no homem e não nas revelações do Senhor. Por me achar auto-suficiente para dar grandes
respostas.
Renuncio e rejeito toda influência de Astarote: Pela preguiça e pelas mentiras que falei para me
justificar. Pela vaidade, orgulhoso e toda filosofia racionalista.
Renuncio e confesso o pecado:


De promover discórdia, contendas e fazer guerra na força do meu braço e ser independente
de Deus. Por toda filosofia falsa, e por levar pessoas ao mesmo erro, e toda habilidade de
adivinhar o passado e o futuro.


Dos conselheiros e dos governantes, que aconselham de forma distorcida a sabedoria de
Deus.
 Por toda magia e ensinamentos do homem em falar com animais, todo derramamento de
sangue e morte dos mineiros nas minas, e pela entrega de tesouros às trevas.


De comprar ou fazer esculturas e pinturas através dessa influência. Declaro que os meus
talentos de artesão e pintor, são consagrados ao Senhor Jesus.
 Por receber toda influência do príncipe do ar. Saio debaixo desta atmosfera e vou para Sião.
Pelas vezes que me coloquei como acusador dos meus irmãos, família e sociedade. Saio desta
posição e me coloco como intercessor.


Da murmuração, liberando uma atmosfera de incredulidade. Quando me defendi e
justifiquei, ao invés de me render e me arrepender.
Tomo posse da verdade, de que Jesus Cristo veio para destruir todo ensinamento, influência e
característica de Astarte, pois Ele é o Pão da purificação que nos lava de toda contaminação
corporal, e nos protege das tentações afrodisíacas.
DECRETOS
Atos 13:9 – 11 “Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os
olhos nele, disse: Filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a
justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão
do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as
trevas caíram sobre ele e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão.”
Decreto no poder do Espírito Santo, que conforme comemos o Pão da Vida, Ele permanece em nós
e somos libertos de toda sedução de Astarte, de seus comandados e amantes.
Ordeno que seus servidores sejam cegados ,e seus planos sejam frustrados, em Nome de Jesus.
Decreto que todo assédio e conselhos da rainha dos céus sejam destruídos e que a Luz de Cristo
resplandeça em meu entendimento e coração.
Estabeleço O Eterno em minha casa e recebo a Santidade de YAHWEH.
EM NOME DE JESUS ATIVAMOS AS BENÇÃOS DE ISSACAR

3

De acordo com Gênesis 30:18 recebo de DEUS o meu galardão. O ESPÍRITO DO SENHOR
habita em mim e me da discernimento de Tempos & Estações.
O MEU PÃO não faltará! De acorco com Deuteronômio 33:18
O SENHOR me alegra dentro das minhas Tendas, serei feliz:
Em casa, no ministério, na Escola, no trabalho e nos negócios.
Eu ativo a benção da dependência total de Deus para tudo que vou fazer. Como ser humano eu fui
criado para depender de Deus, em Cristo Jesus sou filho e recebo os segredos da Dependência.
Em Nome de Jesus eu tomo posse do elemento de Vitória, o Pão da Vida alimenta minha vida, meu
Espírito, Alma e Corpo.Minha família, meu ministério,meus bens e negócios!

