1

PAUTA DE ARREPENDIMENTO TRONO DE HADES – ESCORPIÃO
ATIVAÇÃO DAS BENÇÕES DO SENHOR
Pai, em Nome de Jesus renuncio toda a influência e características do trono de Hades e o signo de
escorpião.
Cancelo toda a influência de Hades e fecho a entrada do inferno sobre a terra, desde quando fui
fecundado e gerado no ventre de minha mãe, e em meu nascimento no período de 23.10 a 22.11.
Rejeito toda influência de Hades, seu governo e seu domínio e de seus irmãos Zeus, e seu domínio
no céu. Poseidon e seu domínio no mar, e também sobre a minha vida, família, ministério, cidade e
no Brasil.
Renuncio e rejeito toda influência dos descendentes de Hades: Moros, por controlar meu destino,
levando-me para trevas; Eleos, por me controlar para que eu tenha uma falsa misericórdia e piedade
com o pecado; Caronte, por aprisionar a minha alma no mundo inferior; Ptono, por distorcer o meu
caráter trazendo ciúmes e inveja; Keres, que me transforma em zumbi e sanguessuga; Geras que
me faz permanecer no velho e não querer o novo de Deus e Orcus que traz castigos.
Renuncio e confesso os pecados:
 Por ser orgulhoso, arrogante, soberbo, ciumento, invejoso, ditador, autoritário, me alegrar

com os sofrimentos dos outros, querer o mal dos outros e não ter misericórdia e compaixão do
próximo.
Renuncio e confesso os meus pecados e dos meus antepassados:
 Ao colocar moeda nos olhos e debaixo da língua dos familiares e amigos mortos, como
pagamento de indulgência a Caronte;


Acender velas, ir à missa, rezar e conversar com os mortos, ir ao cemitério;



Por todas as práticas do espiritismo, umbanda, candomblé, magia negra e obras de feitiçaria
nos cemitérios, por cometer assassinatos, comer seres humanos mortos ou ter relação sexual
com os mortos; Eu me desligo de corpo, alma e espírito com cada pessoa morta através da Cruz
de Cristo, em Nome de Jesus.
 Ao pedir para morrer junto com um ente querido, ou para que Deus me levasse junto, fazendo

um pacto com a morte;
 Acreditar que não haveria salvação para a minha vida, imaginando que Deus me abandonou;
 Ter tentado o suicídio ao tomar remédios e veneno, pular da ponte ou viaduto, cortar o pulso,

me enforcar ou me atirar na frente de um veículo;
 Carregar um coração endurecido pela incredulidade, avareza ou viver em disputa e competição;
 Pelos ensinamentos que recebi com raízes do secularismo, mundanismo, humanismo,

iluminismo;
 Ter praticado homicídio ou ter dado ordem para que isso ocorresse; praticar o aborto ou ter

financiado;
 Pela amargura, depressão, melancolia, desgosto, autocomiseração, carência, rejeição,

abandono, viver em tristezas profundas, em pânico, angustia, falta de perdão e por ouvir o
canto da morte;
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Perder minha fé e ficar com medo e paralisado;
 Ter bebido das águas amargas dos rios de Hades, Aqueronte (pensar só em tragédias), Cocito

(viver em lamentos), Flegetonfe (me ver como condenado), Lete (me faz esquecer as
promessas de Deus), Estígia (me faz perder a voz e o fôlego de vida, para que não conseguir
orar).
Eu vomito espiritualmente essas águas e declaro a palavra de Ap. 22:1 “Então, me mostrou o rio da
água da vida brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro”.
Eu bebo do Rio da Vida e tomo posse da minha cura!
Renuncio e rejeito todas as enfermidades que vieram no meu espírito, alma e corpo através do trono
de hades.
Declaro Mt. 10:7-8 “
é chegado o Reino dos Céus . Curai os enfermos,limpai os leprosos,
ressuscitai os mortos, expulsai os demônis, de graça recebeste, de graça dai:
Renuncio e confesso o pecado:


Por participar de festas e cultos aos mortos em adoração a Hades nas seguintes datas: 13 de
agosto e 7 /12, no mês de março, 14 a 23 de setembro, 31 de outubro, 1e 2 de novembro.

Sejam fechados esses portais, que foram abertos nos cosmos através dessas datas. Decreto que toda
a influência da morte, em todas as suas ramificações, é anulada sobre a Igreja de Cristo, em Nome
de Jesus.
Determino pela vontade do Eterno, que a mão de Hades e de seus servidores, se abrem para nossa
libertação e de nossa descendência;
Sou colocado em uma nova posição em que Cristo é minha primícia, vencendo e abrindo o caminho
aos céus, reconciliando-me com o Pai, e dando-me vida e vida em abundância. Recebo, como Sua
Igreja e Seu corpo, as chaves conquistadas por Jesus para vencer os três níveis de morte, e ato o
poder de hades em cada área da minha vida, herança e ministério.
Estabeleço as chaves da vida e ressurreição de Cristo, que está à minha disposição para que eu
cumpra Seus decretos, de ressuscitar o que está ferido e morto, em pessoas, ministérios e nações.
Publico a vitória de Cristo em minha geração e nas gerações futuras, que o Seu poder e domínio
seja absoluto e soberano sobre todo trono, domínio e poder.
Declaro 1Co 15: 24 a 26 “Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e
quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força. Porque convém que reine até
que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser
aniquilado é a morte” .
EM NOME DE JESUS ATIVAMOS AS BENÇÃOS DE MANASSÉS
Em Cristo Jesus sou perdoado, e o Senhor me faz um perdoador.
De acordo com Gênesis 49:51” eu recebo do Senhor a renovo de forças e esperança.”
O Senhor remove os dias de opróbrio e me traz a memória o que me dá esperança.
Ativo a unção de resgatador do meu povo. O Senhor me levanta para trazer paz aos meus irmãos.
Ativo os segredos das sementes, o Senhor me faz um ativador de sementes para a grande Colheita
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Em Nome de Jesus eu tomo posse do elemento de Vitória. A Chave da Vida Eterna, em minha
vida, meu Espírito, Alma e Corpo.
Minha família, meu ministério,meus bens e negócios!
Em Nome de Jesus, amém!

