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PAUTA DE ARREPENDIMENTO TRONO DE JÚPITER- SAGITÁRIO
ATIVAÇÃO DAS BENÇÕES DO SENHOR

Pai, em Nome de Jesus renuncio toda a influência e características do trono de Júpiter e o signo de
Sagitário.
Cancelo toda a influência de Júpiter, quando fui fecundado e gerado no ventre da minha mãe, e em
meu nascimento no período de 21.11 a 21.12.
Renuncio toda atmosfera e influência desse mês sobre a minha vida, família, trabalho, finanças,
saúde, relacionamentos, bens, ministério, chamado, cidade, estado e no Brasil.
Renuncio e confesso o pecado:
 Por não me deixar ser tratado nas feridas da alma, pelos sentimentos de rejeição,
desvalorização, auto piedade, amargura, crítica, ira, medo, ciúmes, legalismo e depressão, que
deram legalidade para que este espírito atuasse, fazendo-me ser sua vítima, para manipular ou
me deixar ser manipulado;
 Pelo ensinamento humanista e suas interpretações sobre ateísmo, liberalismo e o
racionalismo;
 Pelo meu coração ser atraído com as virtudes do pós-modernismo, e rejeitar os valores
bíblicos da fidelidade e Verdade de Deus;
 Levar um ensinamento cultural com os padrões do mundo, deixando os princípios de Deus;
 Possuir um coração rebelde e autoritário;
 Ser religioso e usar uma máscara, visando meus próprios interesses;
 Propagar um evangelho distorcido, sem arrependimento, liberação de perdão ou mudança de
caráter;
 Trazer a cultura do mundo e o folclore para igreja, para atrair os jovens e desenvolver
ensinamentos, fora do padrão de Deus;
 Ter me associado a este espírito, consciente ou inconsciente e não confrontá-lo em minha vida,
cometendo fornicação espiritual, através da concordância das suas práticas. Renuncio toda
dependência espiritual do homem e do engano;
 Por toda destruição espiritual e moral pelo interesse de filmes de magia, bruxaria e terror;
 Pelas instituições de educação que destroem a fé cristã, negando a Deus através da tradição,
herança cultural, folclore e religião;
 Pela adoração a Zeus, através dos jogos olímpicos;
 Ser conquistado, consciente ou inconsciente, por palavras de engano, bajuladoras e sensuais de
pessoas sob o domínio deste espírito;
 Pela indiferença, egoísmo, arrogância, ingratidão e amor ao prazer;
 Por rejeitar o conselho de Deus e dos homens de Deus;
 Pela inversão moral, que causa adoecimento da consciência (ter o certo como errado e o
errado como certo);
 Gerar contendas e divisão entre os irmãos;
 Resistir o Espírito Santo, ser orgulhoso espiritual, andar na justiça própria, não amar a
Verdade de Deus e ser levado à religiosidade, negando a obra da Cruz.
 Dar crédito a qualquer espírito ou palavra profética, sem conferir com a Palavra de Deus,
acatando o engano de satanás;
Decreto que “se aproxima o tempo do cumprimento da Palavra de Deus, e que Ele esmagará a
satanás debaixo de nossos pés “(Rm.16:20).
Todo o engano da filosofia milenar será exposto sobre a Terra, e o governo da Grécia chegará ao
fim, e todo rastro de suas doutrinas na Igreja, será retirado e lavado pelo Sangue de Cristo.
Declaramos que o trono de Cristo será estabelecido nos lugares de governo e ensino, e que a Igreja
discernirá entre a teologia filosófica do mundo, e a Verdade pura demonstrada pelo poder de Cristo
em Seus enviados.
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Profetizamos que esta geração será despertada para remover o engano das gerações anteriores, e que
o corpo de Cristo em toda a Terra será restaurado, fortalecido e ungido pelo Senhor. Seus filhos
escutarão Sua voz, liberarão a unção do Espírito Santo e serão chamados Filhos do Trovão.
EM NOME DE JESUS ATIVAMOS AS BENÇÃOS DE BENJAMIM
Em Cristo Jesus sou um filho amado.
De acordo com Gênesis30:18 “o Senhor me livra das dores e me faz forte.”
Sou um filho que alegra minha família e a Deus.
De acordo com Gênesis 49:27 ativo a benção de conquistador. De dia o Senhor me capacita a
destruir meu inimigo, e a tarde repartirei os despojos com meus irmãos.
Ativo os segredos da Aliança; o Senhor me guarda na Sua destra e me usa para ativar o poder da
Aliança.
Recebo a unção de terminar tudo que começo, meu fim será melhor que meu começo.
Em Nome de Jesus eu tomo posse do elemento de Vitória. Jesus o Espírito da Profecia ,está em
minha vida, meu Espírito, Alma e Corpo.
Minha família, meu ministério,meus bens e negócios!
Em Nome de Jesus, amém!
PAUTA DE ARREPENDIMENTO TRONO DE SATURNO – CAPRICÓRNIO
Pai em Nome de Jesus renuncio toda a influência e características do trono de Saturno, e o signo de
capricórnio.
Cancelo toda a influência do planeta Saturno, e fecho a entrada do inferno sobre a terra, quando fui
fecundado e gerado no ventre da minha mãe, e em meu nascimento no período de 21/12 a 20/01.
Rejeito toda influência de Saturno, e o seu governo de destruição das sementes sobre a terra e de
seus filhos: Júpiter e seu domínio no céu; Netuno e seu domínio no mar; Hades e seu domínio no
mundo inferior, repreendo toda atuação sobre a minha vida, família, ministério, cidade e no Brasil.
Renuncio e rejeito toda influência de Jano e suas consagrações nos portais e a sua ligação com o
passado e futuro da minha vida, família, ministério, cidade e no Brasil.
Fecho esses portais e acessos dos deuses sobre a terra, cancelando toda consagração das trevas.
Renuncio e confesso os meus pecados e dos meus antepassados:
 Pela adoração a Saturno, Moloque, Baal e todo sacrifício de crianças e adultos, sendo
queimados para destruição da nova geração.
 Pelo derramamento de sangue de crianças, adultos, mulheres grávidas, pelos rituais com
fetos;
 Desprezar e não saber administrar a genética de Deus.
 Permitir ser governado pelo tempo estipulado por Saturno e não pelo tempo do Senhor.
 Por rejeitar os ensinamentos, e o Espirito de Deus nos revelando os tempos e estações.
 Ter tido relação sexual com demônios, alterando a genética de Deus sobre minha vida e
descendentes.
 Por servir outros deuses no catolicismo, espiritismo, nova era e outras seitas, em festas
pagãs, retendo as promessas do Senhor na minha vida e da minha descendência.
Renuncio e rejeito as suas características e o seu governo, de comandar o meu tempo e de minha
existência aqui na terra, de toda destruição das gerações dos meus descendentes e dos caminhos de
morte, que foi traçado na minha vida e descendência.
Renuncio e confesso os pecados de:
 Como pai espiritual, de não me preocupar em deixar uma herança espiritual aos meus filhos.
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De não levantar uma geração compromissada com Deus, vivendo em temor, santidade e
intimidade com Deus.
 Como líder, não produzir filhos fortes e firmados na Verdade.
 Dar um ensinamento fraco, sem mudança de caráter, não chamando pecado de pecado,
levando uma geração a viver sem arrependimento, perdão e santidade.
 Ser rebelde e transferir a rebelião para outras gerações.
 Ser insubmisso e desenvolver filhos insubmissos a Deus e autoridades.
 Não ser sábio, e não preservar uma geração para vencer até a eternidade.
 Desonrar a Deus, aos pais e autoridades.
 Perder a essência da eternidade e a longevidade dos meus descendentes.
 Não me alimentar da Videira Verdadeira, e meu corpo não receber a essência da vida.
 Ter medo de morrer e viver com esse medo, esquecendo que a minha vida pertence ao
Eterno.
 De não fazer planos e projetos para as próximas gerações.
 Achar que cometi um erro ao casar, querer dominar meu cônjuge, arruinando a sua vida e
dos filhos ou querer divorciar para ficar em paz.
 Desejar a morte para meu cônjuge, para que acabasse com meu sofrimento no casamento.
 Não ajudar o meu cônjuge na educação, criação e formação espiritual dos meus filhos.
 Não cuidar da minha alma (emoções), não me arrepender e confessar meus pecados para ser
transformado.
 Não fortalecer o meu espirito através da palavra, oração e jejum.
 Ter inveja do meu cônjuge no ministério e não permitir que o outro cresça ministerialmente.
 Não reconhecer, incentivar e investir no chamado do outro.
 Ser teimoso e colocar meus desejos e necessidades acima da família e do chamado.
 Ser um pai omisso, negligente, solitário, adúltero ou homossexual, destruindo paternidade de
uma nova geração.
 Ser uma mulher com espírito controlador e autoritário.
 Gerar filhos para a independência conjugal, financeira e espiritual.
 Ceder coisas aos filhos que não deveria, para compensar uma culpa e fortalecendo sua
rebeldia.
 Criar filhos que não honram os pais.
 Ter gerado filhos bastardos.
 Pelas palavras de morte, que liberei sobre meus filhos e seus descendentes.
 Toda manipulação do tempo sobre minha vida, roubando meus filhos e descendentes,
ceifando seus sonhos e projetos antes do tempo.
Declaramos conforme a palavra: Ap. 10:1-6 “E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de
uma nuvem; e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus
pés como colunas de fogo... e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o
que nele há e a terra e o que nela há e o mar e o que nele há que não haveria mais demora.”
Decretamos que a boca de Saturno se feche na igreja, e não tenha autoridade para operar.
Destruímos seus braços de rebelião e conspiração contra a autoridade dos pais. Ordenamos que todo
espírito contrário que trás inveja, seja destruído e desmascarado na igreja. No Nome de Jesus,
removemos toda influência do tempo sobre nós, e nos alinhamos aos desejos de Yahweh, cujo reino
é eterno.
Decretamos Hb.1:8 “Mas acerca do Filho, O teu trono, ó Deus, é para todo sempre; e Cetro de
equidade é o cetro do teu reino..”
Decretamos Dn.7:27 “E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão
dados ao povo dos santos do Altíssimo; o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o
servirão, e lhe obedecerão..”
EM NOME DE JESUS ATIVAMOS AS BENÇÃOS DE DÃ
Em Cristo Jesus sou um promotor da Justiça do céu.
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O Senhor usa minha vida para alcançar a viúva, o pobre, o órfão e o necessitado.
De acordo com Gênesis30:6”o Senhor ouve a minha voz.”
De acordo com Gênesis 49:16 e17 ativo a benção de trazer ensino aos meus irmãos sobre o Reino.
“O Senhor me usa para vencer o inimigo e salvar meus irmãos”.
Ativo os segredos das fontes e da visão, o Senhor abre os olhos do meu entendimento.
Ele me dá acesso as novas fontes e me unje com sabedoria para tomar decisões que abençoarão a
gerações.
Em Nome de Jesus eu tomo posse do elemento de Vitória . A Paternidade do Eterno traz cura e
segurança em minha vida, meu Espírito, Alma e Corpo.
Minha família, meu ministério,meus bens e negócios!
Em Nome de Jesus, amém!

PAUTA DE ARREPENDIMENTO TRONO DE URANO GAMES - SIGNO ÁQUARIO
Recebo a Paternidade de Deus através da Aliança com Jesus Cristo, e declaro que sou Filho/a
Amado/a do Pai.
Em Nome de Jesus, renuncio toda influência e características do trono de Urano - Games, o signo
de Aquário e Zeus.
Cancelo toda a influência de Urano e Zeus quando fui fecundado, gerado no ventre da minha mãe, e
em meu nascimento no período de 20/01 a 19/02.
Renuncio toda influência da atmosfera do céu, terra, estrelas e água 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 buscar a paternidade em outras pessoas, desprezando a Paternidade de Deus.
 Do homossexualismo ou ser a favor do mesmo. Pelo adultério em pensamento, atitudes, pela

internet ou ato consumado.
 De ser um destruidor de sonhos na minha vida, e levar a destruição às outras pessoas.
Peço perdão por ter sido um propagador de maldições sobre a minha vida, família, amigos, política,
ministérios, autoridades, e cancelo toda maldição que foi proferida.
Renuncio toda maldição que recebi através dos meus antepassados ligada aos pecados desse trono.
Tomo posse da Benção e Herança de Filho de Deus.
Renuncio e confesso os pecados:
 Por causar destruição e contaminação nas emoções das pessoas, ao fazer uma tempestade
por pequenas coisas. Pela teimosia em não querer me render e nem perdoar.
 De murmuração, fazer algo por interesse ou obrigação como: orar, ministrar, pregar,
trabalhar para Deus, família, ministérios ou autoridades. Rejeito toda mentalidade de escravidão
e tomo de volta a alegria de servir.
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Renuncio e rejeito toda semente infrutífera, ao ser castrado em áreas da minha vida.
Cancelo todo castramento sobre a minha vida, meu cônjuge, filhos, ministério e pessoas que estão
debaixo da minha autoridade. Declaro que hoje sou livre para ser fértil, e dar muito frutos para
Glória de Deus.
Peço perdão por todo culto e liberação desses tronos ao ler horóscopos, ou receber a paternidade e
características de cada signo.
Renuncio e rejeito toda influência do horóscopo, zodíacos, tarô e todo tipo de magia desse trono
durante os 365 dias do ano, na minha vida, família, ministério, cidade e nação.
Renuncio e confesso os pecados: Por ter sido escravo, servir e levar alimentos para os tronos
malditos, seja por mim ou por meus antepassados. Eu saio dessa escravidão e dessa falsa
paternidade, em Nome de Jesus.
Rejeito a influência maligna de ser encarregado de alinhar e distribuir os tronos nos cosmos.
Rejeito toda contaminação que recebi de Geia. Pela distorção que recebi da origem de adoração
desse trono que há na terra e no céu.
Tomamos posse da Verdade: fui feito para adorar somente o Deus Todo Poderoso!!!
Renuncio e confesso os meus pecados e dos meus antepassados:
Por abrir novas crenças e incentivar novas religiões. Por ter participado e levado outras pessoas à
participarem e beber dessas águas contaminadas das seitas: islamismo, religiões orientais, africanas,
espiritismo, umbanda, kardecismo, catolicismo, nova era e outras.
Renuncio e confesso pecado de:
· Ter sido canal desse trono para trazer divisão na igreja, quando não concordava com a
Verdade da Palavra ou não gostava do líder.
· Por ter sido uma fonte contaminada ao levar palavras contaminadas ao Reino de Deus.

Renuncio, rejeito e expulso da minha vida, família e descendentes todas as filosofias, pensamentos
do Império Romano, Assírio, Babilônico, e me desligo de corpo, alma e espírito de toda influência;
e saio dessa atmosfera de distorção do conhecimento de Deus.
Renuncio e confesso os pecados:
· Do orgulho e da soberba.
· Pelas orações feiticeiras; quando orei por interesse ou no automático com palavras e, na

minha mente e no meu coração não concordava com aquilo.
· De me posicionar como guardião da minha família, ministério e demais pessoas. Saio dessa
posição de guardião e vou para posição de intercessor.
Declaro:
· Que Deus já determinou a santificação da terra, dos mares e dos céus, e isto moverá as
potências e os tronos que habitam os céus.
· Que Jesus nasceu em forma de homem, movendo todas as leis espirituais e naturais, sendo
obediente até a morte. Movendo novamente a terra e todos os poderes que operavam nela, e essas
não puderam detê - lo de subir aos céus e tomar toda a glória que tinha junto ao Pai.

Renuncio toda influência dos astros e me aproprio da promessa, conforme diz a palavra em Mt.
24:29 “O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor.
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E o SENHOR bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz; e os céus e a terra tremerão,
mas o SENHOR será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel”.
Cancelo todo poder de Apolo (sol), Lilith (lua), Astarate e Atena (estrelas); Urano (céu), Géia
(terra), destruindo seus firmamentos através de Cristo Jesus.
Que sejam removidos da minha vida, família, descendentes, todas as potências de Horus, Tammuz,
Semiramis e suas características.
Renuncio e rejeito:
· Todo fruto de soberba que recebi através da raiz genética de iniquidade desse trono. Seja
arrancada da minha vida, conforme diz a palavra em IS 13: 10 e 11 “Porque as estrelas dos céus
e as suas constelações não darão a sua luz; o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não
resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua
iniquidade; e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos“.

Sejam abatidos o tirano Urano e seus comandados.
Renuncio e rejeito toda influência do Egito representada pelos tronos. Sejam escurecidas e percam
suas virtudes conforme diz a palavra em EZ 32: 7 e 8 “E, apagando-te eu, cobrirei os céus, e
enegrecerei as suas estrelas; ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a
sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz
o Senhor DEUS”.
Sejam estabelecidas as virtudes da Palavra do Altíssimo na Igreja de Cristo, em todas as nações,
com o avivamento do espírito de Intercessão.
Que do TRONO de Jesus Cristo saia um novo sopro, através do Espírito Santo, para ativar esta
geração a orar, e buscar o rosto do Senhor.
Reconheço o trabalho e o esforço dos intercessores, que nos últimos 50 anos regaram
continentes, orando para que se abrisse a porta, para a propagação do evangelho.
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Assumo minha responsabilidade nesta geração, de orar até que as nações sejam santificadas, e
lavadas de toda imundícia e comodidade instalada na igreja.
Decreto o escurecimento da inteligência de Urano, que tem seduzido as nações. Sejam entorpecidos
os caminhos dos magos seguidores das estrelas, para que seus planos sejam frustrados, nesta
geração, em Nome de Jesus, que recebeu todo domínio e autoridade, sobre os céus e tudo o que
neles há.
Estabelecemos o Elemento da Vitória: a Intercessão Multiplicadora de Jesus.
EM NOME DE JESUS ATIVAMOS AS BENÇÃOS DE ASÉR
Em Cristo Jesus eu tenho a alegria da Salvação.
Eu sou um portador desta alegria, e a levarei onde o Senhor me enviar.
De acordo com Gênesis30:13 “meus irmãos reconhecerão a minha alegria e se alegrarão comigo!
Eu recebo minha herança, nela há fertilidade e prosperidade!”
De acordo com Gênesis 49:20 ativo a benção de “levar suprimento a muitos povos, reis e nações.”
De acordo com Deuteronômio 33:24-25 “Eu recebo favor do Senhor e dos meus irmãos, meus pés
estão firmes e ungidos, o Senhor me da recursos para ser um propagador da paz.”
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Ativo os segredos da Intercessão, o Senhor abre meus ouvidos espirituais e me dá códigos que
transformarão gerações.
Em Nome de Jesus eu tomo posse do elemento de Vitória. O poder da Intercessão e a Potência
multiplicadora de Jesus em minha vida, meu Espírito, Alma e Corpo.
Minha família, meu ministério, meus bens e negócios!
Em Nome de Jesus, amém!
PAUTA DE ARREPENDIMENTO TRONO DE LEVIATÃ – PEIXES
Pai em Nome de Jesus, renuncio toda a influência e características do trono de Leviatã e o signo de
peixes.
Cancelo toda a influência do Planeta Netuno e de Leviatã, fecho a entrada do inferno sobre a terra,
quando fui fecundado, gerado no ventre da minha mãe e em meu nascimento no período de 20/02 a
20/03.
Rejeito toda influência de Leviatã, Afrodite, Vênus, Cupido, de Atlas e sua contaminação em trazer
oposição a Deus; as sereias e seus encantamentos; Nereidas e sua sedução e encantamento e todo o
seu governo sobre a terra.
Oceánides - falsa proteção, Triton - manipula através do seu som trazendo tormentas, Dagom guerreiro das trevas, Tifon – entorpece as pessoas, seus descendentes, família, ministério, cidades e
país. Sejam fechados esses portais e acessos dos deuses sobre a terra, sobre as águas e através dos
ares do Brasil.
Renuncio e confesso os meus pecados e dos meus antepassados, por fazer altares de adoração nas
águas para Leviatã, para as entidades como Iemanjá e Rainha dos céus.
Renuncio e peço perdão:
 Pelos sacrifícios com derramamento de sangue, obras de feitiçaria com oferenda e rituais nas
matas, cachoeiras, rios e mares.
 Por pedir proteção dos marinheiros, para os santos católicos, e aos padroeiros das águas
desde Iemanjá à Leviatã.
 Por festejar os santos do mar, padroeira das águas, rios, lagos, cachoeiras e nas cidades
costeiras.
 Pela maldade dos homens trazendo na natureza aquecimento global, caos, contaminação,
desastres, inundações, tsunami, avalanches, terremotos, furacões, erupções vulcânicas e
tempestades, gerando maldição e o juízo de Deus.
 Por não me arrepender e como consequência a natureza cobrar o descaso, e Leviatã ter
legalidade na natureza para fazer vítimas fatais.
 Pela simpatia e adoração a vários tipos de serpentes e dragões.
Renuncio a influência de Leviatã, nas famílias do Brasil, trazendo:
 Desestabilidade nas famílias, fazendo com que o homem adultere ou fique impotente.
 Estabelecendo leis contra a família, liberando o homossexualismo, lesbianismo e
legalizando casamentos de pessoas do mesmo sexo.
 Desmoralizando a imagem dos ministros e ministérios.
 Doenças nas mulheres (emocionais e físicas), não as deixando serem felizes em suas
vidas conjugais, familiares e ministeriais.
 Sentimento de incompetência em todas as áreas, e insatisfação e contenda nas famílias
Renuncio e peço perdão:
 Pela dureza de coração e possuir sentimentos de solidão e depressão.
 Ser perfeccionista, ficando tenso e preso nas situações.
 Racionalizar tudo: espiritualizando apenas o que me convém.
 Duvidar, questionar a Deus e suas promessas.
 Pela frustração e desânimo progressivo, permitindo que os meus relacionamentos com as
pessoas e com Deus, sejam destruídos.
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Falta de fé, por não buscar o discernimento e fazer o que eu acho correto.
Por todo orgulho espiritual, ser indiferente, egoísta, arrogante, ingrato, sendo um
religioso e negando a obra da Cruz.
 Buscar alianças com pessoas, ao invés de me submeter a princípios e verdades
espirituais.
 Pela rebelião passiva e ativa, contra Deus e autoridades.
 Por não querer que as pessoas orem por mim, e nem orar a favor delas.
 Usar uma máscara e meias verdades, para não me expor.
 Desejar estar sempre em evidência, para que as pessoas me tratem de forma especial.
 Exigir justiça quando me sinto alvo da falta de consideração.
 Ter uma vida secreta de pecados.
 Ver os defeitos dos outros e não saber elogiar, mas desejar ser elogiado e reconhecido.
 Alegrar-me com as falhas dos outros.
 Não me aprofundar nos fundamentos da fé cristã.
 Estar fundamentado na sabedoria humana com as suas bases, suas estruturas, e não na
sabedoria de Deus.
 Ficar no meu próprio entendimento e capacidade, desprezando o poder de Deus, a Sua
revelação, e o seu suprimento para todas as coisas.
 Servir nos lugares de evidência com interesse próprio e não para servir o Reino.
 Querer ser reconhecido para minha glória, e não para a Glória do Pai.
 Usar meus dons e talentos para o meu sucesso, e não para o Reino.
 Por querer a benção de Jesus e não tê-lo como modelo de vida.
 Não me esvaziar, entregando o meu ego e vontade própria a Ele e não me submeter à
vontade real do Pai,
 Por sempre estar no controle de todas as coisas e de todos, e não estar disposto à abrir a
mão de tudo, para que seja da forma de Jesus
 Ser rejeitado, perseguido ou ofendido, e abrir mão do propósito e destino que o Senhor
me designou.
 Pela independência de não me sujeitar a Deus, a família e a liderança.
 Por escolher conforme os meus critérios, o nível de misericórdia que terei com cada um,
e não como Deus deseja.
 Pela ignorância de não querer conhecer o novo de Deus e seus princípios, verdades e
revelações.
Declaro, em Nome de Jesus, que fez os céus, a terra e tudo o que neles há que o poder de Leviatã se
submeterá à Igreja, e toda a soberba e altivez que deu para os povos beberem, e se rebelarem contra
o conhecimento de Deus, será secado e destruído.
Decretamos que em nossas regiões serão cortadas as suas raízes e os seus altares serão derrubados,
não por mão de homens, mas como aconteceu nos dias em que Dagon se inclinou diante da
presença de Deus através da Arca, assim será com a Igreja de Cristo.
Estabelecemos que a glória de Deus desça entre o Seu povo, como nunca antes, e essa glória será o
fruto daqueles que foram lavados pela Palavra, e se mantiveram em santidade diante de Jesus
Cristo, o Servo fiel.
Profetizamos que assim como Cristo se humilhou ao máximo, e o Pai o exaltou sobre toda a
criação, a Igreja que se mantiver em humildade por gerações, será glorificada neste tempo.
Declaramos conforme a palavra em Fp.2:5-11
“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em
forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a
forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; E, achado na forma de homem, humilhou-se a
si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou
soberanamente, e lhe deu um Nome que é sobre todo o nome; Para que ao Nome de Jesus se dobre
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todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que
Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.”
EM NOME DE JESUS ATIVAMOS AS BENÇÃOS DE NAFTALI
Em Cristo Jesus eu tenho a unção da perseverança. Não desistirei da minha herança nem da minha
família!
Sei que Deus tem um destino para mim.
De acordo com Gênesis 30:8 “ o Senhor me garante vitória. “
“Eu recebo a unção da corça para correr livremente e em minha boca o Senhor coloca palavras de
sabedoria, que edificarão, consolarão e encorajarão “de acordo com Gênesis 49:21.
De acordo com Deuteronômio 33:23 “ Eu recebo favor do Senhor e sou saciado de todos os bens
naturais e espirituais.
O senhor me dá o Rugido do Leão para proclamar liberdade aos cativos.”
Ativo os segredos do esconderijo do altíssimo, o Senhor me leva as salas de segredo!
Em Nome de Jesus eu tomo posse do elemento de Vitória. O poder da humildade em minha vida,
meu Espírito, Alma e Corpo. Eu quero ser semelhante ao Rei Jesus, o rei humilde! E isto abençoa e
influencia a minha família, meu ministério,meus bens e negócios!
Em Nome de Jesus, amem.

