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PAUTA DE ARREPENDIMENTO TRONO DE MERCÚRIO – VIRGEM
ATIVAÇÃO DAS BENÇÃOS DO SENHOR
Pai, em Nome de Jesus renuncio toda a influência e característica do trono de mercúrio, e do
signo de virgem.
Cancelo toda a influência de mercúrio, deusa maia, e fecho a entrada do inferno na terra, no céu e
constelação, desde quando fui fecundado e gerado no ventre da minha mãe, e em meu nascimento
no período de 23.08 a 22.09.
Renuncio e confesso os pecados de:
 Quando fui orador, cantei, toquei, compus e escrevi através da influência desse trono. Que
seja cancelada toda contaminação nos ares, e nas pessoas que ouviram ou leram, e somente o
que vem do Seu Espirito permaneça nelas.
 Ter negociado e vendido através da astúcia de mentir, roubar e querer levar vantagem em
tudo. Quando falei que o brasileiro dá sempre o seu jeitinho, através de corrupção e falcatrua.
 Pelo amor ao dinheiro, aceitar o governo de Mercúrio e Mamom retendo as minhas riquezas.
Não ser fiel nos dízimos e nas ofertas,
 Quando coloquei as prioridades erradas na minha vida e não no Reino.
 Não ter ofertado para construções (obras,) ou naqueles que têm me ensinado e ministrado.
 Dizimar e ofertar de acordo com o meu emocional, e não porque tenho a revelação que tudo
pertence ao Senhor.
 Ter um coração avarento, ser demasiadamente apegado ao dinheiro, desejo desenfreado de
acumular riquezas, e não ter visão de Reino.
 Quando não contribui com ofertas e orações pelos missionários. Ser egoísta e não enxergar
as necessidades dos sacerdotes. Não cuidar das viúvas, órfãos, necessitados e estrangeiros.
 Quando fiz jogos de loteria, bicho ou quaisquer outros jogos de azar apostando dinheiro.
Interessar e me insinuar para mulheres ou homens casados, porque possuíam boas condições
financeiras.
 Ter gastado dinheiro em bares, motéis e outros lugares que não agradavam a Deus, e dando
mais autoridade e poder para destruir a minha vida financeira.
 Ser egoísta e preservar o meu dinheiro e sempre gastar o dinheiro dos outros.
 Quando comprei roupas para impressionar as pessoas, fazendo dívidas e compromissos
desnecessários, somente para mostrar aquilo que eu não era. Gastar mais do que recebo e não ter
controle financeiro.
 Comprar algo e depois ter que vender por não conseguir pagar.
 Quando batalhei, lutei, investi e gastei, para conquistar o que não estava nos planos de Deus.
 Acreditar na mentira que sendo dependente de Deus, vou ter uma vida miserável.
 Quando usei o meu dinheiro ou emprego para humilhar a minha família ou pessoas que
estavam desempregadas, e assim me sentir poderoso.
 Quando disse para os meus pais, patrões, líder, família, que eles eram culpados da minha
dificuldade financeira, não assumindo a minha independência.
 De fazer dívida com intenção de não pagá-las. Dever ao ímpio e dar mau testemunho como
cristão.
 Quando fui invejoso e culpei a Deus pelas oportunidades que os meus irmãos tiveram e eu
não tive. Ajudar e depois cobrar a Deus o resultado financeiro daquela ajuda.
 Quando alguém ficava me devendo e eu o tornava escravo, até que a dívida fosse paga de
forma cruel.
 Quando deixei de colocar a minha fé em ação, e coloquei a convicção no dinheiro como
solução para o meu problema.
 Ter inveja das coisas adquiridas pelos meus familiares, amigos, irmãos ou vizinhos. Pelo
medo de perder e acumular coisas que não são necessárias.
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Quando coloquei o meu coração na poupança, pensando que isto me daria a segurança
financeira nas horas de dificuldades, e assim esquecendo que é Deus que cuida de mim.
 Quando trabalhei para construir um futuro para meus filhos, fora do padrão de Deus.
 Como casal, por esconder gastos do meu cônjuge e fazer dívidas sem sujeitar a ele, sendo
independente. Esconder problemas financeiros do meu cônjuge, tentando resolver as dívidas
sozinha, acarretando mais perdas na família.
 Como pais, por não saber dizer NÃO para os meus filhos e fazer dívidas para agradá-los.
 Quando fiz voto com Deus, e sendo abençoado, não paguei esse voto. De dever e não buscar
negociação.
 Quando desperdicei as coisas do meu trabalho, material, energia, água, equipamentos,
dinheiro e tanto outros, dizendo que não sou eu quem pago.
Rejeito toda influência e características desse trono no Brasil:
 Nas áreas de trabalho, de orador, músico, poeta, escritor, viajante, comerciante, atleta,
inventor, na filosofia, metalúrgica, química, física e astrologia.

Saio debaixo dessa influência e consagro os meus dons e talentos.
Rejeito toda influência e características desse trono no Brasil:
 Suas habilidades de controle no comércio, no sistema financeiro, na gestão da economia
universal, no manejo da medicina e das drogas, como instrumento de cura e alucinógeno e na
maçonaria.
 Nos jogos de azar, cassinos, esportes, cinema, multinacionais e nos bancos.
 No carnaval, festivais orgásticos, rave, feitiçaria em toda religião, bruxaria e rituais,
bacanais.
 Nas farmácias e drogarias medicinais fazendo com que as pessoas se tornem dependentes
desses remédios.
 Na bolsa de valores.
 Estabelecendo o poder no tráfico de drogas, de pessoas e armas, fortalecimento financeiro e
apoiando grandes líderes e instituições.

Tomamos posse da palavra Is. 53: 4 e 5 “Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e
as nossas dores, levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele
foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos
traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados”.
Renuncio e confesso meus pecados e dos meus antepassados, pelas práticas pagãs da Grécia, Egito,
Roma, Pérsia, Índia, China, conhecimentos dos magos, alquimistas e astrólogos, buscando o
conhecimento oculto. Pela transferência desses ensinos através da hermenêutica à Igreja.
Renuncio e rejeito toda influência:


De São Tomás de Aquino, Aristóteles, Platão, Lutero e suas contaminações através da
hermenêutica (filosofia, metafísica e aristotélica).
 De Mercúrio psicopompo, quando rezava pelos mortos no purgatório, passei a entrar e sair
do inferno o tempo todo.
Peço ao Senhor que me desligue de corpo, alma e espírito de cada pessoa morta que rezei, através
da Cruz de Cristo e pelo Seu Sangue.

3

A minha alma se desliga do inferno e é ligada no Trono da Graça do Adonai e tomo posse da
Vitória da Vida.
Rejeito e renuncio toda influência:
 Como artesão de fazer instrumentos de louvor e de uma falsa adoração e sacrifício.
Consagro os meus dons e talentos a Adonai e volto para o projeto original para o qual fui criado,
ser um adorador que lhe adore em Espírito e Verdade.
 Todo poder de entrar nos sonhos das pessoas e manipulá-las. De Hipnos e Morfeu de entrar
nos meus sonhos e adquirir aparência dos meus entes queridos, me levando para melancolia ou
de receber conselhos para me levar para o engano.
 De Fobetor me trazendo pesadelos ou sonhos proféticos, para me paralisar ou tomar
decisões erradas.

Eu saio dessas influências e declaro conforme a palavra diz Sl.4:8 - “Em paz me deito e logo pego
no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar.”
Renuncio e confesso meus pecados e dos meus antepassados:
 Pelas práticas de orgias, rituais sexuais, de fazer culto ao deus Pã, tendo relação sexual nos
bosques com ninfas e jovens.
 Pelo culto a baco, de prática sexual do lesbianismo, usando bebidas, drogas alucinógenas,
fazendo magias esotéricas, fazendo ritual de despedaçamento de animais e comendo-os cru.
 Ter sido bruxa que adorava o bode negro, através de orgias, abrindo um portal para pedir
fortuna e favores a satanás.

Rejeito toda maldição que recebi nos meus bens, através dessas práticas, e consagro a minha
herança a Adonai.
Rejeito e renuncio toda influência:



De Fauno no profético e nas revelações de sonhos.
De Ceres de ser masoquista e me auto flagelar através de procissões e caminhadas.

Peço perdão por todo pacto que fiz com esse trono, decretando no Nome de Jesus, que manifestou
as virtudes de YAHWEH Jireh, como nosso único provedor, que Ele é o único Pão vivente que
desceu do céu e estabelecemos Seu poder para nos fazer livres de todo sistema financeiro caído.
EM NOME DE JESUS ATIVAMOS AS BENÇÃOS DE GADE
De acordo com Gênesis 3-:11 “o Senhor mudou a minha sorte.”
Eu recebo a unção da organização!
Estarei com as tropas do Senhor, a cada batalha minha fortuna aumentará.
Ainda que o inimigo me ataque, o Senhor mesmo me entrega todos os meus inimigos.
Eu nunca serei pego de surpresa, mas meus inimigos é que serão surpreendidos.
Deus me fez para abençoar. E todo aquele que me ajuda a crescer, seja bendito.
O Senhor me dá forças e estratégias, para despedaçar o inimigo na cabeça e teder sua obra.
Em Nome de Jesus!
Eu recebo a unção para invadir o terreno do inimigo, vencer, despojar e trazer os resgates em Nome
de Jesus!
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Eu ativo em Nome de Jesus, os segredos para subir mais alto que antes, e receber as bençãos do Pai!
Eu dou um comando para que minha alma, e meu corpo se alinhem com o meu espírito, à vontade
soberana de Deus em Nome de Jesus!
Em Nome de Jesus eu tomo posse do elemento de Vitória! Eu recebo a PROSPERIDADE EM
CRISTO. Meu Espírito, Alma e Corpo recebem graça, força e sabedoria para adquirir riquezas. Eu,
minha família, meu ministério, bens e negócios estamos debaixo desta prosperidade de Cristo! Em
Nome de Jesus, amém!

