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PAUTA DE ARREPENDIMENTO TRONO DE LÍLITH – CÂNCER
ATIVAÇÃO DAS BENÇÃOS DO SENHOR
Pai, em Nome de Jesus, renuncio toda a influência e características do trono de Lílith, e o signo de
câncer.
Cancelo toda a influência das deusas Hera e Hidra, e fecho a entrada do inferno sobre a terra e o
Trópico de Câncer, quando fui fecundado e gerado no ventre da minha mãe, e em meu nascimento
no período de 21.06 a 22.07.
Rejeito toda a influência:
 Dos mares e da lua (Lílith), fazendo-me caminhar de lado ou para trás, vivendo em um
círculo de pecado e derrota. Saio dessa atmosfera, e declaro que serei dirigido pelo Espírito de
Deus, caminhando para o alvo e propósito em Cristo.
 E da atmosfera desse mês sobre a minha vida, família, trabalho, empresa, finanças, físico,

relacionamentos, bens, ministérios, chamado, cidade, estado e nação.


Da lua e das deusas: Lílith, Ísis, Selene, Babilônia, Olho de Ra, Senhora do Ano Novo,
Rainha dos Céus, Virgem Maria e outras deusas mães sobre minha vida, família, ministério e
nação, em nome de Jesus.
 Ser movido pelo vento, ar e pela noite. Rejeito todo medo, pavor, pânico, pesadelos, insônia,
depressão, bipolaridade, melancolia e todos os espíritos noturnos e demais influências de
demônios em Nome de Jesus.

Confesso os meus pecados e dos meus antepassados quando tive relação sexual com Súcubo
(homens), Lilims (mulheres) e recebi todo tipo de contaminação. Por contaminar a minha
vontade e ter meus princípios distorcidos, por me tatuar e receber sobre o meu corpo a marca
desses demônios. Pela contaminação e característica desse trono. Desligo-me de corpo, alma e
espírito desses demônios e que sejam recolhidos todo o sangue, sêmen (homem) ou muco
(mulher), e seja entregue ao Senhor Jesus. Eu recebo a pureza de volta!


Confesso o pecado de me aliançar com a morte através das seguintes práticas: tentativas de
suicídio, homicídios, aceitar a depressão, melancolia e desgosto.


Confesso os meus pecados, dos meus antepassados e do Brasil por fazer sacrifícios de
crianças, cometer violência doméstica ou abuso sexual; gerar morte emocional ou espiritual em
crianças, roubando-lhes a pureza. Seja cancelado, em Nome de Jesus toda influência e
característica do trono de Lílith e o signo de câncer.
Renuncio:
 Todo decreto de morte nas crianças de 0 a 8 anos, pelo comando de Lilims e seus demônios,
e pelos espíritos errantes, em nome de Jesus.


Toda contaminação e distúrbio de consciência e epilepsia através de Lílith, sobre a minha
vida, família e nas crianças do Brasil. Peço que o Sangue de Jesus nos purifique de toda
contaminação, pois estamos inseridos na Videira Verdadeira.
 Ser propagador da liberação sexual ao me prostituir antes do casamento, adulterando em
pensamento, sentimento, imaginação, internet. Sendo amável, encantador, complacente e
personificando a sedução, desviando o meu coração e de outras pessoas do TEMOR de
YAHWEH.
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Ter incentivado e distorcido o princípio da submissão, através do feminismo, anarquismo e
sendo contra todo tipo de autoridade.
 Pela admiração e encantamento pela beleza obscura do vampirismo e cultura gótica através
de jogos, filmes, séries, histórias e por desejar ser um vampiro ou adquirir seus poderes fazendo
aliança e pactos com Lílith.

Saio debaixo de todo encantamento, e me desligo de corpo, alma e espírito desse trono, e declaro
que a minha vontade está totalmente purificada, e buscarei a santificação todos os dias da minha
vida.


Confesso os meus pecados e dos meus antepassados pela prática de incesto. E rejeito a
influência de Osíris, que estabeleceu através do obelisco no Brasil a falsa fertilidade e liberação
de incestos.


Toda contaminação e práticas da Maçonaria sobre minha vida, família, ministério, cidade,
estado e nação através do Egito, Babilônia, Europa e África. E cancelo todo o poder de Isis,
Osíris e Hórus como trindade sobre o Brasil, em nome de Jesus!


Pelas alianças e pactos dos meus antepassados e Presidentes da Nação, através da elaboração
da Bandeira do Brasil com o símbolo da maçonaria e cancelo todo pacto e influência no Brasil,
em Nome de Jesus.
 Toda ignorância por participar de cultos ecumênicos, entrando num sistema religioso e
global que a maçonaria comanda, também no catolicismo, espiritismo, nova era, yoga,
filosofias, budismo, teologias pagãs e outras ciências paranormais, participando dos mesmos
rituais e práticas.


Confesso meus pecados e dos meus antepassados ao participar ou me pronunciar no culto
ecumênico, paz mundial ou dizer que Alá, Brahma, Dalai Lama, Aparecida, Buda e outros são o
mesmo Deus e todos os caminhos levam a Deus. Eliminando o Deus verdadeiro.
Eu, minha família, descendentes e ministérios saímos debaixo desse trono e pedimos ao Senhor
Jesus que nos purifique na alma, corpo e espírito de toda apostasia, idolatria, entendimento
distorcido, toda contaminação e influência que recebi por essas práticas.
Declaro e reafirmo a minha aliança com Deus Pai, conforme em Is. 44:8b:
“Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha; não conheço nenhum.”
Renuncio:


Fazer parte da maçonaria, me relacionar com pessoas importantes para ganhar poder e
riquezas através dos contatos influentes, não me importando com seus rituais ou práticas, e me
satisfazer com o sucesso, me tornando cego para os poderes espirituais que a governam.


E confesso meus pecados e dos meus antepassados por cantar mantras gregorianos,
buscando o poder da ressurreição dos mortos através dos africanos, templários, maçônicos,
indígenas de todas as gerações.


Pelos sacrifícios humanos praticados pela minha linhagem para adquirir poder. Seja
removida toda esterilidade que veio como consequência desse pacto, e declaro que saio da
linhagem desse trono, e recebo o poder da Vida de Cristo Jesus.
 Pelos pecados de liderar ou fazer parte do corpo de Cristo debaixo do fundamento da
maçonaria, ser movido através do relógio cósmico, ser controlado ou agir no tempo do homem e
no meu próprio tempo, sem me submeter a Cristo.
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Os pactos que foram realizados em acordos diversos entre as religiões e a Igreja de Cristo
para dominar a sociedade, o comércio, a política, a ciência e a educação.
 Os pecados de alimentar os cavaleiros templários com corrupção, prostituição, adultério,
idolatria, maledicência, competição, ódio, partidarismo, soberba e por eleger políticos
maçônicos e demais políticos para interesses pessoais ou congregacionais.
 Entregar as cidades nas mãos de Gadu, quando nos associamos com a maçonaria; pelo
adultério espiritual, adoração ao falso Cristo, vendendo a fé cristã e ensinando a outros, um
Jesus que não liberta, não cura, não santifica, levantando uma falsa salvação.


Pela negociação para o crescimento da Igreja, gerando um inchaço, partidarismo, falso
avivamento e adoração; intercessão por interesses próprios, falsa unção e dons, tirando Jesus
como a Pedra Angular da Igreja, e estabelecendo os meus próprios fundamentos.


Rejeito a influência de Seth e seus 72 príncipes, e suas características sobre minha vida,
família, descendência e cancelo todo tipo de morte que liberei sobre cada vida, através de
palavras, sentimentos e atitudes.


Por reforçar e estabelecer esse trono sobre o Brasil, através das comemorações de cada festa
de Maria, Aparecida, Nazaré, Conceição e tantas outras rainhas, além do dia das mães e natal.
 Rejeito as influências das rainhas do céu: Astarte: pela sedução sexual, pecados imorais da
carne; Atenea: pela sabedoria que monta as estratégias de engano, para conseguir honra e
adoração; e Lilith: a rainha da magia e sedução idólatra, disfarçada no culto da mãe e filho sobre
minha vida, família, ministério e nação.
 Rejeito toda influência da Babilônia que veio através de outras nações para o Brasil, pelo
poder governamental, político e religioso. Trazendo pensamentos distorcidos para estabelecer o
bezerro de ouro, através da idolatria, religiosidade e apostasia.
 Toda perda de memória, ou estado de paralisia nos acontecimentos pessoais, recordações da
infância e viver condicionado ao passado, e não avançar para o futuro. Libero perdão por toda
rejeição, abandono e feridas. Saio dessa posição e declaro que tenho a mente de Cristo e sou
livre.
 Os pecados de ser desorganizado, e possuir complexo de inferioridade, por construir e viver
uma vida imaginária e não querer viver na realidade, por ser ambicioso e querer receber elogio e
adoração, por não parar no emprego, ser desleal e mudar rápido a opinião sobre as pessoas.

Declaro o cumprimento profético, quebrando todo encantamento da magia e manifestação
sobrenatural contra Lílith, conforme diz a palavra em Is. 57:5-7 “Que vos inflamais com os deuses
debaixo de toda a árvore verde, e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos? Nas
pedras lisas dos ribeiros está a tua parte; estas são a tua sorte; sobre elas também derramaste a
tua libação, e lhes ofereceste ofertas; contentar-me-ia eu com estas coisas? Sobre o monte alto e
levantado pões a tua cama; e lá subiste para oferecer sacrifícios”.
Haja a restauração da verdadeira adoração, e o ensino ao povo, para diferenciar entre o Santo e
profano.
Declaramos Lc 19: 9 a 10. “Hoje veio a salvação a esta casa; por quanto ele também é filho de
Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido”.
Que toda magia, destruição e o engano deste trono sejam reduzidos a nada, pois permaneço em
Cristo, o Autor e Consumador da minha Fé.
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DECLARAMOS Jo 15: 1 a 5 “Eu sou a Videira Verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo
que estando em mim, não dá fruto, Ele corta; E todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto
ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vós tenho falado. Permaneçam em mim, e Eu
permanecerei em vocês. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu
sou a videira verdadeira; Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará
muito fruto; pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma”.
Decretamos que se quebre todo encantamento de câncer, e toda a magia de Lílith e Ísis. Que seu
poder seja quebrado e seus altares sejam destruídos e que percam sua efetividade.
Declaro ao mundo espiritual, que eu e a minha descendência estamos inseridos na Videira
Verdadeira. Falamos à nova geração que ela não será seduzida, nem morta pelo engano das trevas,
mas conhecerá ao Senhor e Redentor: Jesus, o Cristo.
EM NOME DE JESUS ATIVAMOS AS BENÇÃOS DE RÚBEN
De acordo com Gênesis 29:32” Eu sei que Deus ouve o meu clamor. O Senhor renova as minhas
forças e me restaura a dignidade.”
De acordo com Deuteronômio 33:6 “ O poder do Senhor me levanta!”
Eu viverei pois o meu Senhor já venceu a morte.
Tomo posse da Unção da multiplicação!
O Senhor abençoa e faz prosperar meu Espírito, Alma e Corpo.
Acesso em Nome de Jesus , a ponte para compreender os segredos da Palavra. O conhecimento do
Espírito que vivifica. Ao fazê-lo recebo acesso aos Portais dimensionais do meu bairro, Cidade e
Nação. Eu declaro: “levaintai ó portas as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória, levantaivos ó portais eternos. Pois vem ao o Rei da Glória! Seu nome é Jesus Cristo!”
Declaro que eu, minha família, meu ministério,meus bens e negócios estão na Videira Verdadeira, e
em Nome de Jesus tomo posse do seu Poder, amém!

