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PAUTA DE ARREPENDIMENTO TRONO DE ATENA - GÊMEOS
ATIVAÇÃO DAS BENÇÃOS DO SENHOR
Pai renuncio toda a influência e características do trono de Atena, e o signo de gêmeos, em Nome
de Jesus.
Cancelo toda a influência de Astor (Cosme), Polux (Damião) e as constelações de gêmeos, quando
fui fecundado e gerado no ventre da minha mãe, e em meu nascimento no período 22.05 a 20.06.
Renuncio e confesso:
 Toda influência e atmosfera desse mês, sobre a minha vida, família, trabalho, empresa,

finanças, físico, relacionamentos, bens, ministérios, chamado, cidade, estado e país.
 A influência da deusa da sabedoria e das estratégias, ser divindade na mente e na sabedoria.
 Toda influência e característica de Atenas, para obter conhecimento em coisas divinas,
inteligência, ética, poder grego, o império do pensamento, da razão e da inteligência humana.

Conforme diz em Provérbios 3:19 a 20 – “Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência
estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho”.
Tomo posse da Sabedoria do Senhor.
Renuncio e confesso o pecado:
 De esquecer os ensinamentos do Senhor e não guardá-los no meu coração, não praticar a

benignidade e a fidelidade e não crescer em graça como Jesus.


De inventar soluções para os problemas sem consultar ao Senhor, não reconhecer os meus
caminhos tortuosos, não me arrepender e os endireitar.
 Dispensar o conselho de homens e de Deus, achando que sabia mais do que os outros, e
pela falta de temor por causa da minha estultícia, trazendo enfermidade para o meu corpo, e
tormento para minha alma.
 Desonrar ao Senhor com os meus bens, primícias e toda a minha renda, achar que conquistei
tudo o que eu tenho pela força da minha inteligência, esforço e trabalho.
 Rejeitar a repreensão do Senhor, não permitindo que a minha mente seja purificada, e

desprezar a Sua sabedoria por achar loucura ou desnecessária.
 Lutar para ganhar vantagens, favores, riquezas, fama do homem, e não querer me submeter

ao caminho do esforço para que a sabedoria de Deus seja acesa em minha vida.
 Gerar morte através da independência, da falta de sabedoria, mansidão ou domínio próprio,
que trouxeram morte para a minha alma e para outras pessoas, carregando um jugo pesado.
Entrego esse jugo pesado ao Senhor, e declaro que minha alma e das outras pessoas recebem a
Vida de Cristo.
 De tropeçar no meu próprio entendimento, e ir para o caminho da confusão, ansiedade,

medo, dúvida que entrou em meu coração, me afastando da confiança no Senhor.
Rejeito todo ataque do inimigo na minha vida, saúde e família, ao permitir que o pavor e o medo
entrassem no meu coração, me paralisando e me prendendo através das circunstâncias. Tomo de
volta a confiança e a fé no meu Senhor, e saio da circunstância que fiquei paralisado ou preso.
Renuncio e confesso o pecado:
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 Do poder de persuasão utilizando a falsa sabedoria (escrita e falada), para me tornar político,

diplomata, orador, professor, jornalista, advogado, escritor, vendedor ou comerciante. E recebo a
sabedoria do Senhor para exercer esses cargos debaixo de Sua unção.
 Possuir um caráter duplo, ser complexo ou contraditório, ser versátil apenas por interesse,

não ser sincero de coração, pela falsa felicidade, egocentrismo, imaginação e a inquietude das
crianças consagradas a Cosme e Damião.
 De iniciar novas atividades e planos com entusiasmo e não ter constância e persistência para

terminá-los. Por considerar a vida como um jogo, procurando diversão e novas distrações.
 De utilizar os atributos de carinho, atenção, generosidade e amabilidade para conseguir meus

próprios objetivos e interesses, apoiar-me na mentira e na falsidade com a finalidade de obter
meus sonhos e objetivos.
 Do desânimo, murmuração e birra (como as crianças), quando não consigo o que quero,

agindo com interesse para receber atenção, presentes e afagos, e não retribuir às outras pessoas o
que gostaria de receber.
 De brigas com meu cônjuge, filhos e demais pessoas sem ter um real motivo, pelo simples

fato de querer desabafar a minha insatisfação, ira, amargura e frustação, contaminando quem
ouve. Por ter inveja dos ímpios e praticar as mesmas atitudes para conquistar os meus objetivos.


Da omissão em fazer o bem às pessoas, tendo condição de fazê-lo. Quando maquinei e falei
mal do meu próximo, contaminando e colocando os outros contra ele.
 Da perversidade do meu coração, trazendo maldição para minha vida, família, trabalho,

ministério, cidade, estado e nação. Tomo posse do temor e humildade. Recebo um coração puro
e a Glória do Senhor sobre a minha vida, família, trabalho, ministério, cidade, estado e nação.
Rejeito toda influência desse trono, no descobrimento do Brasil através de Colombo, que trouxe
deuses gregos em forma de santos e templos egípcios.
Renuncio e confesso:
 Os meus pecados e dos meus antepassados por adorar e levantar altar a Atena (Rainha dos
céus), Maria, Aparecida, Santa Bárbara, Santa Madalena, Nossa Senhora da Candeia, Nossa
Senhora da Conceição, Maria de Nazaré, Santa Catarina, Santa Maria, Santa Terezinha de Jesus,
Senhora Santana, e tantas outras “senhoras e santas”.
 O pecado do movimento feminista atual, que traz rebelião e princípios contrários ao padrão
do Senhor e da família. Por todas as leis que são liberadas através desse trono de
homossexualismo, lesbianismo para destruir o projeto original do Senhor.

Renuncio toda influência:
 De Proclo, da filosofia grega com a teologia. Por ter feito teologia, trocando o entendimento
sobrenatural e experiências com Deus pelo conhecimento e ideias humanistas, sendo atraído pelo
orgulho. Saio desse sofisma e entro para o sobrenatural do Senhor.
 De Tirésias nas artes e na mudança dos preceitos naturais e na prática da relação sexual.
Renuncio a influência de Euríale e as virtudes através das minhas atitudes de ser dono do meu
destino e protetor.

Renuncio e confesso:
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 Os pecados dos meus antepassados e rejeito toda a influência da Medusa, a guardiã e

protetora desse trono; Euríale e Esteno e suas sacerdotisas que trazem força mental e física.
Recebo a Paternidade do Senhor, e assumo a posição de Filho Amado.
 O pecado de entregar a comunicação: televisão, rádio, internet e jornal para esse trono.

Tomamos de volta esse domínio, e entregamos ao Deus Todo Poderoso que criou os céus e terra.
 E rejeito toda influência de Atena sobre o Brasil nas áreas da ciência, artes, ensino,
matemática, comunicação, engenharia, calendários, músicas e cultura.
 E rejeito toda origem e o poder de transmitir seus princípios distorcidos nas crenças, formar

e difundir cultura através da comunicação.
 O pecado da minha adoração e dos meus antepassados, por participar da comemoração do

dia dos artesãos de 19/03 e pelo dia do flautista e músicos nos dia 21/11.
 Renuncio e rejeito:
 Toda influência das trevas sobre os meus talentos. Consagro os meus talentos, dons e
instrumentos ao Senhor Jesus, e que a minha adoração seja somente a Ele.
 Toda influência dos 5 tronos da maldade que governam sobre os outros sete tronos na minha

vida, família, ministério, cidade, estado e no Brasil.
 A Zeus, a falsa paternidade; Metis, falsa maternidade; Atena, falsa sabedoria e conselhos;
Prometeu, por todos sacrifícios, magias e influência na civilização; a Hermes, nos esportes,
atletismo, viajantes e nos sonhos e, Polemão na marinha, nos esporte de confronto corporal e
artes marciais.

 Sobre o Brasil, toda influência no legislativo, nas pessoas de governo, artistas, escritores,
matemáticos, editores, cinegrafistas, nas novelas, desenhos, programas, jornalismo, informática,
internet e nos trabalhos braçais.
 Toda influência do jardim do Éden, quando Eva desejou essa sabedoria e comeu do fruto.
Decretamos contra a falsa sabedoria, conforme 1 Co 1:19 – “Destruirei a sabedoria dos sábios, e
descartarei o entendimento dos sábios”.

Em Is 29:14 - “Que desfaço os sinais dos adivinhos, que faço e enlouqueço aos agoureiros; que
faço voltar os sábios, e desvaneço sua sabedoria, porque perecerá a sabedoria dos sábios , e se
desvanecerá a inteligência dos entendidos.”
Proclamamos que Jesus venceu todas as ações de Atena e do Destino e nos tirou do seu poder para
assentarmos na Sua Glória. Tomamos posse do segredo de ministrar Seu poder, e de quebrar ou
remover o véu do racionalismo social.
Conforme a palavra 1 Co 2: 2 – 4: “Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e
este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha
linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em
demonstração do Espírito de poder; para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens,
mas no poder de Deus”.
Declaro a Palavra de Ef. 1: 18-21 - “Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais
qual seja a esperança da sua vocação, e quais a riqueza da sua glória da sua herança dos santos, e
qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força
do seu poder que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua

4

direita nos céus, muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome
que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro.”
Declaramos que nossas mentes são transformadas pela mente renovada do Espírito Santo, e
cortamos toda inteligência diabólica e toda herança filosófica da Grécia. Estabelecemos uma
renovação no entendimento da Igreja, para interpretar os sons do céu, e gerar uma adoração pura ao
Grande Rei.
Decretamos que o Nome de Jesus será exaltado nas alturas, e Seu Nome será sobre todo o nome.
TOMAMOS POSSE DO ELEMENTO DA VITÓRIA: O PODER DA RESSURREIÇÃO.
EM NOME DE JESUS ATIVAMOS AS BENÇÃOS DE ZEBULOM
Em Cristo Jesus sou habitação desejada do Senhor, sou um Templo para o Espírito Santo.
De acordo com Gênesis 30:2 eu recebo do Senhor um excelente dote.
O Senhor é meu marido e habitarei na sua casa para todo o sempre.
Em Cristo Jesus eu tenho a alegria da salvação.
Eu tenho a unção para romper os mares de dificuldades, problemas, adversidades e multidões
vencer as batalhas, tomar os despojos e enriquecer!
Crescerei em conhecimento e graça! A minha pequena luz eu vou deixar brilhar até que se torne dia
perfeito!
Ativo os segredos do Reino, recebo a coroa de Sabedoria do Senhorio de Jesus Cristo e me aproprio
da Nova Espada que o Senhor me da!
Em Nome de Jesus eu tomo posse do elemento de Vitória, o poder da Ressurreição está sobre minha
vida, meu Espírito, Alma e Corpo.
Minha família, meu ministério,meus bens e negócios!
Em Nome de Jesus, amém.

