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PAUTA DE ARREPENDIMENTO TRONO DE APOLO – LEÃO
ATIVAÇÃO DAS BENÇÕES DO SENHOR
Pai em Nome de Jesus, renuncio toda a influência e característica do trono de Apolo e o signo de
leão.
Cancelo toda a influência do deus Apolo, Horus, Osíris, Amom e fecho a entrada do cosmo através
das constelações de Zeus e do sol da iniquidade, quando fui fecundado e gerado no ventre da minha
mãe, e em meu nascimento no período de 23.07 a 22.08.
Renuncio toda influência e atmosfera 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 criar ou assistir desenhos do inferno, trazendo para terra uma falsa revelação e

protegendo esse trono na terra dos mortos. Declaro que meus talentos são consagrados ao
Senhor, para denunciar as trevas, e me desligo de cada portal que entrei e de seus demônios, em
Nome de Jesus.
 De não perdoar e não amar o meu próximo, por todo tipo de violência, crueldade, odiar
pessoas, ser maléfico, vingador e justiceiro. Rejeito toda divindade maléfica, executora de
vinganças e me revisto da humildade e mansidão do Senhor.

Declaro Ef. 4:24-27 “Me revisto do novo homem, que Deus criou em verdadeira justiça e santidade.
Deixo a mentira e falo a verdade com o meu próximo; porque somos membros uns dos outros.
Quanto a ira vier, não pecarei; não colocarei o sol (Apolo) sobre a minha ira e não darei mais
lugar ao diabo”.
 Por iniciar guerras na independência, e ser ferido por Apolo. Ter meus olhos espirituais
arrancados e meu ventre rasgado, impedindo-me de ver e gerar. Peço que sejam restituídos os
meus olhos e ventre espirituais, estabelecendo a pureza da fé.
 De colocar-me no lugar de Deus e sentenciar as pessoas e suas atitudes, decretando morte ou
vida, baseado na minha própria justiça. Recolho cada sentença que liberei, e devolvo a
autoridade para Adonai, pois Ele é o justo Juiz.

Rejeito toda enfermidade e epidemias desse trono sobre minha vida e meus descendentes, de
geração em geração. Tomo posse da sua verdade, conforme a Sua palavra em Dt 7:15 “O Senhor
afastará de ti toda enfermidade; sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que
bem sabe; antes, as porás sobre todos os que te odeiam.”
 Por ter sido usado pelo espírito da falsa profecia, e ter corrompido a pureza da minha fé e de
outras pessoas, trazendo engano e sedução; Desligo-me dessa influência e me consagro a Adonai,
restaurando a fé sobre minha vida e das outras pessoas que foram atingidas, em Nome de Jesus.
 Da idolatria nos esportes: times, jogos, hinos, rituais, etc. Renuncio e rejeito toda influência
desse trono nos esportes, declaro que os meus talentos são consagrados ao Senhor.

Rejeito e renuncio sobre o Brasil e nação que Apolo é o deus da profecia, usurpando o lugar do
Senhor Jesus, trazendo engano e apostasia. Reafirmo que o Senhor Jesus é a própria profecia sobre
toda terra, céus, embaixo da terra e cosmo.
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Rejeito toda maldição e influência de Apolo nas artes, danças, música, poesia e medicina. Tudo que
foi distorcido, falsificado, corrompido, pervertido ou prostituído por satanás para sabotar o dom
genuíno que Deus me deu, seja restituído e purificado, em Nome de Jesus.
Desligo-me dessa falsa paternidade de Apolo e sua libertinagem e desejos, dos sacrifícios, rituais,
magias, encantamentos e homossexualismo. Por ter o sentimento ou ser incentivador do suicídio,
ser assassino, torturador, boêmio, ser músico das trevas ou hippie, em nome de Jesus.
Assumo a posição de Filho e recebo a Paternidade de Adonai. Declaro que recebo o projeto genuíno
do Senhor na minha sexualidade, de ser um homem ou mulher segundo o Coração de Deus. Recebo
a unção genuína do Espírito Santo nos meus talentos musicais liberando através dos instrumentos a
unção e vida de Cristo.
Renuncio e confesso o pecado de pensamentos e atitudes de suicídio, ou que levei alguém ao
suicídio; Rejeito ter uma herança suicida dos meus antepassados que o fizeram;
Eu peço perdão e renuncio por ter matado pessoas espiritualmente, através do desprezo ou pelas
minhas palavras de julgamento e crítica. Por contaminar outras pessoas pela fofoca, e matá-las
através dos meus atos, do meu modo de falar, pela falta de amor e de perdão.
Renuncio e rejeito toda influência desses principados no Brasil através das festas comemorativas
fortalecendo este trono: 24 e 25 de maio, 7 a 15 de setembro e 7 outubro.
Renuncio e confesso o pecado de acreditar, e ter sido guiado pelo terceiro olho, por ter sido seu
servo, e passar informação do que acontece a esse trono. Rendo-me ao Eterno, pois Ele está em todo
lugar, Ele cega os povos e faz com que os sacerdotes não vejam nada.
Tomo posse da unção e autoridade profética: Conforme a palavra em Js 10:12 a 13 “Então Josué
falou ao SENHOR, no dia em que o SENHOR deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e
disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeom, e tu, lua, no vale de Ajalom. E o sol se
deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de
Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr, quase um dia inteiro.”
Que a minha palavra profética entre na esfera dimensional, e detenha todo ataque e influência do
inimigo, sobre a minha vida, família, ministério, cidade e nação. Na autoridade de Adonai, que
todas as coisas se sujeitem a Ele que domina com poder os tronos.
Tomo posse do discernimento conforme está em At. 16: 16 a 18 “E aconteceu que, indo nós à
oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando,
dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes
homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por
muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te
mando que saias dela. E na mesma hora saiu”.
Como Igreja no Brasil, tomamos posse do discernimento do Senhor e da Sua autoridade para
repreender e cancelar toda palavra profética, que nos leva ao engano nos tornando escravos.
Renuncio e confesso o meu pecado e dos meus antepassados por fazermos pactos com os faraós.
Rejeito e renuncio toda cultura idólatra do Egito e os pactos com os faraós, em Nome de Jesus.
Declaro conforme Ap.1: 16 a 18 “E Ele tinha na Sua destra sete estrelas; e da Sua boca saía uma
aguda espada de dois fios; e o Seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu,
quando vi, caí a seus pés como morto; e Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas;
Eu sou o primeiro e o último; E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre.
Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno”.

3

Declaro que o único Sol da Justiça, que é mais forte que o sol em sua plenitude, cura as minhas
feridas e por isso sou sarado! Nenhuma praga apolínea me tocará, em Nome de Jesus.
Fecho a entrada da mortandade, em nossa geração e declaro que verei uma geração livre das
correntes da sedução pelo sexo e pela música, em Nome de Jesus.
EM NOME DE JESUS ATIVAMOS AS BENÇÃOS DE SIMEÃO
O Senhor ouve a minha suplica e me capacita a vencer!
De acorco com Gênesis 29:33 eu declaro que não sou desprezado e o Senhor me acrescenta!
De acorco com Deuteronômio 27:12 “subo os montes para abençoar!”
O Senhor restaura a minha sorte e minha porção é garantida!
Eu ativo os segredos do gerar, humilhando-me, confessando meus pecados, e pedindo que pela
lavagem de água da Palavra, meu ventre espiritual seja limpo. Quero gerar os sonhos de Deus, para
isto ativo os códigos secretos da Vida.
Em Nome de Jesus eu tomo posse do elemento de Vitória! A Chave da Vida abre as Portas Eternar
para que meu Espírito, Alma e Corpo sejam livres do sol da iniquidade, e Sombra do Onipotente
descansa a minha família, meu ministério, bens e negócios! Em Nome de Jesus, amém!

