
16/NOVEMBRO - TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL 

“Senhor, Tu és a Rocha inabalável, as Tuas obras são perfeitas, e todos os Teus 

caminhos são justos. Quão insondáveis são os Teus juízos, e quão inescrutáveis os Teus 

caminhos. Tu és Deus fiel, que não comete erros, julgas o mundo com justiça, governas 

os povos com retidão. A nossa esperança está em Ti, portanto, que a integridade e 

retidão nos protejam. Declaramos em nome de Jesus, o nosso redentor, o Santo de 

Israel, que vive e reina para sempre, que os tribunais de justiça dos estados, 

municípios e Distrito Federal, os ramos do judiciário que mais recebem ações, sejam 

cheios da Tua glória. Que os desembargadores e juízes, responsáveis por julgar os 

crimes comuns, ações da área de família, execuções fiscais dos estados e municípios e 

ações cíveis, exerçam suas atribuições com integridade e equidade, garantindo assim 

os direitos do cidadão e a paz social por meio da solução célere, transparente e ética 

dos conflitos. Profetizamos sobre todos os integrantes dos tribunais o temor do Senhor 

e salvação para que suas ações sejam conduzidas pelo Espírito Santo. Que todo intento 

das trevas que vise à desestruturação do poder judiciário e o cometimento de 

injustiças seja desfeito em nome de Jesus. Proclamamos que Tu és o Rei de nossa 

nação, em Ti nos alegramos e confiamos. Aleluia!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17/NOVEMBRO – ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) 

 “Pai, em nome de JESUS CRISTO, Teu Filho amado, que está sentado a Tua direita e, 

que, por amor do Teu nome, vive a interceder por nós, nos colocamos diante do Teu 

Trono da Graça para pedir a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que está 

envolvido nestes DECRETOS PROFÉTICOS. Declaramos que tudo é realizado na direção 

do Teu SANTO e PODEROSO ESPÍRITO, pois somente Dele dependemos. Como Igreja 

remida e lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus, a qual milita a Tua causa nesta 

nação para glorificar ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, declaramos que somente Tu és 

digno de receber de eternidade a eternidade toda adoração, louvor, honra, glória, 

poder, riqueza, sabedoria, força, domínio e ações de graças. Agora, na autoridade que 

nos é outorgada pelo SENHOR DOS EXÉRCITOS e firmados na PALAVRA DE DEUS, 

determinamos que todo espírito das trevas que tem promovido rebeldia, confusão, 

falsidade, competitividade, maledicência, miséria e dificuldades ao povo justo desta 

terra seja neutralizado, amordaçado, enfraquecido e envergonhado dos termos das 

cidades brasileiras e de todo o território nacional, agora. Declaramos, em nome de 

Jesus, que nos levantamos para fazer oposição contra satanás e o seu antro os quais 

tentam destruir a verdadeira igreja de Jesus Cristo no Brasil, a qual é fundamentada na 

PALAVRA DE DEUS e na UNÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, de modo que as cidades 

brasileiras não venham a se transformar naquilo que chamam de “cemitério” ou 

“museu do cristianismo”, como já ocorreu na história e tem ocorrido em muitos 

lugares do mundo, onde o cristianismo é lembrado apenas como algo histórico. 

Declaramos que as portas das cidades brasileiras serão fechadas para a injustiça, para 

a iniquidade, para a transgressão, para a inimizade, para a falsidade, para a miséria e 

para a violência, em nome de Jesus Cristo de Nazaré; e, que as mesmas abrem as suas 

portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade e, na firmeza deste 

propósito, o SENHOR nos conservará em perfeita paz; porque confiamos Nele. Assim, 

abençoamos a porta de entrada Portuária por Mar das cidades brasileiras e todas as 

vias aquáticas, e trazemos a existência pela palavra profética portais espirituais de 

entrada e de saída em seus portos, efetivos e interinos, formais e informais, de modo 

que sejam arrancados, derrubados, destruídos e arruinados quaisquer portais que 

foram ou que venham a ser levantados por mediação satânica, maligna, vaidosa, 

irreverente e prejudicial a todas as cidades brasileiras sob o ponto de vista 

genuinamente cristão; e, edificamos, em nome de Jesus Cristo e para a Sua glória, 

nesses lugares, portais de bênçãos com a unção poderosíssima do Espírito Santo de 

Deus e do fogo santo do Espírito, além da guarda por um santo e poderoso exército 

angelical de elite, a fim de neutralizar toda e qualquer força maligna das trevas oriunda 

de satanás e de seu antro demoníaco quando qualquer pessoa, carga ou transporte 

transitarem por eles, de modo que todo mal seja neutralizado quando essas pessoas, 

cargas e transportes adentrarem por qualquer via aquática e em qualquer ponto de 

atracação portuária nestas vias e nas cidades brasileiras. Portanto, abençoamos estas 

vias, as entradas e as saídas citadas e declaramos que muitíssimos brasileiros e 

visitantes obedecerão ao Senhor e por isso serão benditos ao entrarem e benditos ao 

saírem, pois essas bênçãos encontrarão o seu lugar imediatamente, por decreto do 



Deus Altíssimo, e, ainda que o inimigo se levante contra nós e venha até nós por um 

caminho, o SENHOR já determinou que eles fossem derrotados diante de nós e que 

por sete caminhos fujam da nossa presença, porque somos chamados pelo nome do 

SENHOR e o inimigo tem medo de nós. Declaramos que todo impedimento para a 

entrada das riquezas das nações nas cidades brasileiras seja neutralizado, 

enfraquecido e desfeito em nome de Jesus. Declaramos que sejam arrombadas as 

portas de bronze, quebradas as trancas de ferro e despedaçadas as cadeias de trevas. 

Assim, que milhões de portais eternos sejam levantados em todo território brasileiro 

para que continuamente o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, esteja entrando. 

Declaramos a bênção do Senhor sobre todo sistema portuário e aquaviário brasileiro, 

sobre todos os funcionários, sobre todos os equipamentos, sobre todos os operadores 

de modo que o tráfego nestes sistemas seja livre para promover o crescimento e 

aperfeiçoamento da IGREJA verdadeira em todo o Brasil, em nome de JESUS!”. 
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18/NOVEMBRO – MPTCU (Ministério Público junto aos Tribunais de Contas da União) 

Louvado seja o nome do Senhor, pois Ele é grande e digno de todo louvor. Senhor 

Deus, te adoramos e declaramos que Tu és Santo, Santo, Santo e não há outro igual a 

Ti. És perfeito, e todas as Tuas obras revelam a Tua beleza e poder. És a fonte de todo 

conhecimento e sabedoria, inescrutáveis são os Teus caminhos e eterna é a Tua 

habitação. Entregamos completamente nossa vida em Tuas mãos, pois confiamos e 

cremos no Teu amor, na Tua justiça, na Tua misericórdia e no zelo para com a Tua 

Palavra. Declaramos que Teu Filho, Jesus Cristo, veio ao mundo para buscar e salvar 

todo aquele que estava perdido, e que por meio Dele, todo aquele que O confessa 

como Senhor será salvo. Queremos que Teu reino e domínio sejam estendidos sobre a 

nação do Brasil, sendo estabelecidos com justiça e retidão. Apresentamos-Te agora o 

Ministério Público junto aos Tribunais de Contas (MPTCU) que tem como missão a 

guarda da lei e fiscalização de sua execução. Colocamos diante de Ti o procurador-

geral, os subprocuradores-gerais e os procuradores que compõem o MPTCU, que 

todos venham a exercer seus deveres diante de Ti de forma reta e justa, pois a Tua 

palavra diz que aquele que semeia a injustiça colhe a maldade, dessa forma, 

repreendemos em o Nome de Jesus Cristo todo espírito imundo que age no engano e 

na parcialidade, prejudicando a causa dos justos. Que as concessões de 

aposentadorias, reformas e pensões, cobranças de dívidas e arresto de bens sejam 

realizadas íntegra e corretamente, pois digno é o trabalhador do seu salário. 

Declaremos que Tu és o nosso justo juiz, pois julgas o mundo com justiça e governas os 

povos com retidão. Declaramos, ainda, que maiores são as Tuas riquezas e que as Tuas 

bênçãos são a nossa alegria, pois se o Senhor não edifica a casa em vão trabalham os 

que a edificam. Agradecemos-Te, pois, Tu és o refúgio do coração oprimido, torre de 

segurança na adversidade, e por meio do Teu sustento o justo não é desamparado. 

Que através do nome de Jesus, do Seu poder e de Sua obra, a Tua igreja seja levantada 

para apregoar as boas novas de salvação e a mensagem da reconciliação do homem a 

Ti, pois somente através de Ti é possível encontrar a vida eterna. Louvamos-Te e Te 

engrandecemos pelas Tuas maravilhas e pelo Teu amor, em nome de Jesus Cristo, 

amém!  

 

 

 

 

 

 

 

 



19/NOVEMBRO – TRIBUNAIS E JUIZES ELEITORAIS 

Pai, a Tua Palavra diz que quem anda com integridade anda com segurança, mas quem 

segue veredas tortuosas será descoberto. O Senhor não rejeita o íntegro e não 

fortalece as mãos dos que fazem o mal. O Senhor é a Rocha, as Suas obras são 

perfeitas, e todos os Seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros; justo 

e reto Tu és. O Senhor orienta Seu povo a servir com fidelidade e com coração íntegro, 

no temor do Senhor, a viver por Seus decretos e obedecerem aos Seus mandamentos, 

pois o homem justo leva uma vida íntegra, e Sua descendência experimenta da 

felicidade como um fruto da obediência e justiça. Deus julga o mundo com justiça e 

governa os povos com retidão. Declaramos a Justiça de Deus no Brasil, que os 

brasileiros busquem andar em integridade, sejam cheios do temor do Senhor que é o 

princípio da sabedoria, e tenham suas ações conduzidas pelo Espírito de Deus, pelos 

princípios determinados em Sua santa Palavra. Abençoamos a Justiça Eleitoral 

Brasileira, órgão de jurisdição especializada que integra o Poder judiciário e cuida da 

organização do processo eleitoral. Declaramos a bênção do Senhor sobre todo o 

processo eleitoral, desde o alistamento eleitoral, votação, apuração dos votos e 

diplomação dos eleitos, para que tudo ocorra na perfeita paz do Senhor. Declaramos a 

ação do Senhor, Justiça Nossa, sobre todos os órgãos que formam a Justiça Eleitoral, 

sendo eles: o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os Juízes 

Eleitorais e as Juntas Eleitorais. Que todos os sete membros que compõem o Tribunal 

Superior eleitoral ajam com lisura, transparência e retidão diante de Deus e dos 

homens, que sejam exemplares em sua conduta, sirvam a nação com decência e ética. 

Que exerçam com justiça e no temor do Senhor todas as suas principais competências: 

(I) Processar e julgar originariamente o registro e a cassação de registro de partidos 

políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à Presidência e Vice-

Presidência da República; (II) julgar recurso especial e recurso ordinário interpostos 

contra decisões dos tribunais regionais; (III) aprovar a divisão dos estados em zonas 

eleitorais ou a criação de novas zonas; (IV) requisitar a força federal necessária ao 

cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais 

que a solicitarem, e para garantir a votação e a apuração; e (V) tomar quaisquer outras 

providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral. Abençoamos 

os Tribunais Regionais eleitorais, distribuídos nas capitais de cada Unidade da 

Federação e no Distrito Federal e todos os juízes que fazem a sua composição, para 

que no uso de suas atribuições, sejam honestos, justos e incorruptíveis. Profetizamos a 

bênção e salvação do Senhor sobre os juízes eleitorais, seus familiares e entes 

queridos, que haja verdadeiro comprometimento em cumprir com excelência cada 

uma de suas competências, tomando todas as providências ao seu alcance para evitar 

os atos ilícitos das eleições. Que o temor do Senhor alcance todos os servidores que 

compõem os órgãos da Justiça Eleitoral, trilhando o caminho da retidão, abandonando 

todo caminho enganoso e fraudulento que demonstra desprezo a Deus. Que todo 

espírito das trevas atuante nos tribunais eleitoras do Brasil sejam desmascarados e 

amordaçados, além de destituídos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus seja 

engradecido na nação Brasileira em nome de Jesus, aleluia! 



20/NOVEMBRO – ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil)  

“Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus! Sobre toda a terra esteja a Tua glória! Atribuam 

ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Pai nosso que tem 

todo o poder nos céus e na terra, Teu domínio não tem limites, tens dado autoridade 

aos homens para ter jurisdição na terra e no ar, declaramos Teu direcionamento para 

com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Que a ANAC siga sem desvios o 

objetivo para o qual foi criada: regular e fiscalizar as atividades da aviação civil e a 

infraestrutura aeronáutica e aeroportuária no Brasil, sendo uma autarquia federal de 

regime especial vinculada ao Ministério da Infraestrutura, que tem como ações 

macroprocessos de certificação, fiscalização, normatização e representação 

institucional. Clamamos para que a Agência garanta no âmbito de suas funções a 

segurança e a excelência da aviação civil da nação brasileira, sendo referência na 

promoção da segurança e no desenvolvimento da aviação civil. Oramos para que a 

segurança seja seu propósito, que a agência atue com foco no resultado e no interesse 

público, que trabalhe com autonomia e competência técnica, que os seus responsáveis 

ajam com integridade, comprometimento e transparência valorizando as pessoas e 

suas competências, incentivando a inovação e a cooperação no setor de aviação civil. 

Que a ANAC realize de forma correta e eficaz por meio de seus profissionais a 

regulação e fiscalização das atividades de aviação civil e da infraestrutura aeronáutica 

e aeroportuária, observando as orientações, políticas e diretrizes do Governo federal, 

representando o Brasil junto a organismos internacionais de aviação e negociando 

acordos e tratados sobre transporte aéreo internacional, emitindo regras sobre 

segurança em área aeroportuária e a bordo de aeronaves civis, concedendo, 

permitindo ou autorizando a exploração de serviços aéreos e de infraestrutura 

aeroportuária, estabelecendo o regime tarifário da exploração da infraestrutura 

aeroportuária, que atue eficazmente em administrar o Registro Aeronáutico Brasileiro 

(RAB), em homologar, registrar e cadastrar os aeródromos, em emitir certificados de 

aero navegabilidade atestando aeronaves, produtos e processos aeronáuticos e 

oficinas de manutenção, em fiscalizar serviços aéreos e aeronaves civis, em certificar 

licenças e habilitações dos profissionais de aviação civil, em autorizar, regular e 

fiscalizar atividades de aeroclubes e escolas e cursos de aviação civil e em reprimir 

infrações às normas do setor, inclusive quanto aos direitos dos usuários, aplicando as 

sanções cabíveis. Que o Senhor, cujo governo está sobre os Seus ombros de 

eternidade a eternidade, tenha total liberdade para governar soberanamente sobre os 

céus da nossa nação. Em o nome de Jesus!”.  
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21/NOVEMBRO – ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) 

“Pai, em nome de JESUS CRISTO, Teu Filho amado que está sentado à Tua direita, o 

CORDEIRO DE DEUS que tira o pecado do mundo, declaramos que inclinamos os 

nossos ouvidos para ouvir atentamente a Tua voz, e fazer o que é reto diante dos Teus 

olhos, e dar ouvido aos Teus mandamentos, e guardar os Teus estatutos, porque, em 

conformidade com a Tua Palavra temos autoridade para confessar que nenhuma das 

enfermidades enviadas sobre o Egito virá sobre nós, pois Tu és o nosso SENHOR QUE 

NOS SARA. Confessamos que a Tua Palavra salva e cura, pois ela é fiel e verdadeira e 

não volta para Ti vazia, mas cumpre aquilo que ela diz que vai fazer. Declaramos, como 

servos Teus, que Tu és o nosso Senhor e Deus e és Tu que abençoas o nosso pão e a 

nossa água; e tiras do nosso meio as enfermidades e o número dos nossos dias o 

Senhor completará. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará a nossa 

tenda. Porque aos anjos darás ordens ao nosso respeito para nos guardarem em 

nossos caminhos. Assim, sendo Deus o Senhor absoluto de toda terra e do Brasil, 

oramos a Ti para que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possa atuar ante 

os Teus olhos de maneira justa para que a população brasileira seja abençoada 

conforme todos os termos da sua competência. Também que os reajustes repassados 

aos usuários dos planos de saúde sejam de acordo com a Tua justiça e que, caso ocorra 

descumprimento, que sejam aplicadas as penalidades cabíveis às respectivas agências 

de planos de saúde como determinado nas leis brasileiras. Assim, que seja repreendida 

toda forma de manipulação indevida, extorsão e roubo dos recursos destinados à 

saúde dos brasileiros, em nome de Jesus. Que sejam neutralizadas todas as bases 

demoníacas de desvio e má atualização dos recursos de forma que possa privar a 

assistência aos seus assegurados, em nome de Jesus. Clamamos a Deus para que opere 

sobre todos os proprietários de planos de saúde trazendo a existência mais compaixão, 

integridade, amor ao próximo, fidelidade e temor do Senhor, em nome de Jesus. 

Declaramos, ainda, na autoridade outorgada por Deus e em nome do Seu santo e 

poderoso Filho Jesus Cristo, o fracasso total de toda maquinação objetivando os 

aumentos abusivos ou arbitrários dos planos de saúde. Declaramos que Jesus é o 

Senhor dos senhores, bem como o Médico dos médicos o qual atua em todos os 

hospitais, laboratórios e clínicas conveniadas dos planos de saúde. Declaramos a 

realidade da excelência, com amor e humanidade, de modo que todas as pessoas 

sejam tratadas com dignidade, de modo que nunca passem por constrangimento ou 

vergonha. Que os procedimentos sejam aprovados sem burocracias, demoras e 

estresses. Que todos os profissionais clínicos e hospitalares não meçam esforços para 

atender aos pacientes não fazendo distinção entre eles, salvo aqueles casos mais 

graves. Que o amor do Senhor seja contemplado através de cada um deles. Que todo 

espírito opressor seja banido da ANS e que, em nome de Jesus, seja repreendida toda 

e qualquer atuação de golpistas e mercenários que tentem atuar nas clínicas, nos 

hospitais ou em lugares correlatos. Que a cura e a restauração de Jesus sejam plenas. 

Amém!” 
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22/NOVEMBRO – INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) 

“Senhor, louvamos o Teu nome porque és digno de todo louvor, toda honra e toda 

glória. Declaramos em nome de Jesus que Tu és o único Senhor em nossas vidas e que 

nos rendemos completamente a Ti. Entregamos-Te nossa vida, nossa casa e nossa 

família e confiamos completamente nos Teus direcionamentos. Tu és Santo, Senhor, e 

além de Ti não há outro. Declaramos que nossos ouvidos estão inclinados para Te 

ouvir e nossos olhos estão fixos atentamente no Senhor. Pai, Tu és a nossa Rocha, a 

nossa fortaleza e o nosso refúgio. Tu és o rochedo em que não há abalo, és o nosso 

escudo e a força da nossa salvação. Senhor, Tu és Justiça Nossa, e assim, proclamamos 

a Justiça de Deus sobre todo o território brasileiro para que pelo Teu sangue o povo 

seja justificado. Que a Tua justiça reine em nosso meio e que o Temor ao Senhor esteja 

firmado no coração do Teu povo, em nome de Jesus. Que a Tua justiça venha sobre o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para que haja conduta correta, concessões e 

benefícios justos, em nome de Jesus. Que nenhum cidadão e trabalhador brasileiro 

fique desamparado dos seus direitos e benefícios e que haja eficiência, rapidez e 

pagamentos justos. Que os pagamentos de aposentadoria, cobertura dos eventos 

de auxílio-doença, auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez, por tempo 

de contribuição, por idade, morte, cobertura e proteção à licença-

maternidade,  pagamento do salário-família e auxílio-reclusão, cobertura ao cônjuge e 

dependentes através da pensão por morte do segurado sejam todos eficientes e 

justos, em nome de Jesus. Clamamos por tua provisão, Pai, sobre cada um que é 

dependente destes benefícios, que o Senhor venha com Tua bênção e provisão, em 

nome de Jesus. Amém!” 
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23/NOVEMBRO – STJ (Superior Tribunal de Justiça) 

“Santo e poderoso Deus, nosso Pai amado, louvamos-Te e Te exaltamos por Teus 

feitos grandiosos, pois Tuas obras são perfeitas, e todos os Teus caminhos são justos, 

Tu, Senhor, não cometes erros; justo e reto és. Tu julgas o mundo com justiça, governa 

os povos com retidão. Tu amas a justiça e a retidão, a terra está cheia da Tua bondade, 

aleluia! Nesse momento declaramos, por meio deste decreto, que venha a Tua justiça 

sobre o Superior Tribunal de Justiça (STJ) desta nação brasileira, criado 

pela Constituição Federal de 1988. Corte esta responsável por uniformizar a 

interpretação da lei federal em todo o Brasil, gerando solução definitiva dos casos civis 

e criminais que não envolvam matéria constitucional nem a justiça especializada. 

Assim como a Tua santa palavra é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho, 

e leva o Teu povo ao caminho da justiça, dando prudência aos jovens, conhecimento e 

bom siso, fazendo-os guardar puro o seu caminho, assim também seja a cada juiz, que 

trabalha no STJ, orientando os demais estaduais, para que chegue a uma mesma 

decisão, honesta, sábia, prudente e pura, gerando a correta e divina uniformização de 

decisões judiciais, através de recursos especiais, os quais servem fundamentalmente 

para que o tribunal resolva interpretações divergentes sobre um determinado assunto. 

Que cada promotor de justiça e membro do STJ, andem no temor a Ti e aos Teus 

mandamentos, os quais são puros e restauram a alma, promovendo assim paz, 

tranquilidade e clareza a cada tribunal estadual do país, nas questões de difícil 

resolução e possam ter os olhos iluminados por temerem Tua Palavra. Oramos 

também, para que haja o temor do Senhor Jesus sobre cada autoridade 

governamental, sendo eles magistrados e políticos, uma vez que o STJ julga crimes 

comuns praticados por governadores, desembargadores estaduais, federais, eleitorais 

e trabalhistas, conselheiros de tribunais de contas e procuradores da República, entre 

outros com o auxílio da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Que toda 

maquinação corrupta, esquema político ilícito e perversão da lei possam ser 

descobertos e punidos de forma exemplar por esse tribunal. Que cada integrante 

desse tribunal ame a justiça como o Senhor ama. Que este tribunal atue como 

pacificador em sua responsabilidade do resolver conflitos de competência entre 

tribunais, e que todos reconheçam de norte a sul, leste a oeste dessa nação, que a Tua 

poderosa mão tem operado na Justiça brasileira de uma maneira milagrosa e Te 

glorifiquem por Teus atos, ó Rei Jesus! O STJ é responsável também, pela 

administração da Justiça Federal, por meio do Conselho da Justiça Federal. Por isso 

declaramos a justiça divina atuando neste tribunal, e que este seja exemplo de 

investigação e justiça em todas as áreas de envolvimento federal e estadual, em nome 

de Jesus, amém!”  

Dt 32:4; Sl 9:8; Sl 19:7-9; Sl 33:5; Sl 119:9; Sl 119:105; Pv 1: 3-4; Pv 1:7; Mt 5:9 

 

 



24/NOVEMBRO – ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) 

“Pai, em nome de Jesus, Teu Filho que Se encontra assentado a Tua direita, damos-Te 

graças pela reconciliação que o Senhor providenciou através Dele a fim de que 

pudéssemos viver a Sua vida aqui na terra. Agradecemos-Te, Senhor, e Te louvamos 

porque estamos ligados a Ti e podemos ter acesso ao Teu trono de glória e nos 

comunicarmos Contigo pelo novo e vivo caminho estabelecido pelo precioso sangue 

do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, O qual nos disse: ‘Eu sou o caminho, e a verdade, e a 

vida; ninguém vem ao Pai senão por mim’. Assim, temos um canal aberto ligado com a 

sala do Teu Trono para falarmos Contigo, o Senhor do Universo, em qualquer hora e 

em qualquer dia, sobre qualquer assunto, a fim de recebermos claras elucidações da 

Tua Palavra a qual é viva, eficaz e eterna. Da mesma forma, Te louvamos e Te 

agradecemos por Tua presença em Espírito em nossa vida, a qual nos dá instrução e 

nos guia pelo caminho da vida vitoriosa, uma vez que o Consolador, o Espírito Santo, a 

quem o Pai enviou em nome de Jesus, nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar 

tudo o que ouvimos do Senhor. Por isso, estamos ligados com o Senhor através de 

uma comunicação aberta por causa do Teu grande amor com que fomos e somos 

amados, por causa do sacrifício perfeito de Teu Filho Jesus Cristo e em virtude da 

presença do Teu Espírito em nós. Declaramos que a Tua Palavra será proclamada com 

liberdade em todo Brasil e todos terão oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus 

Cristo para serem salvos e transformados e que todos os meios de comunicação serão 

instrumentos para o evangelismo e o ensino da Tua Palavra, uma vez que o rio de Deus 

fluirá do interior de homens e mulheres de Deus, separados como arautos do Rei dos 

reis, e os proclamarão em todo lugar através de todas as redes de comunicação das 

cidades brasileira e até nas nações da terra, seja televisiva, radiofonizada, digitalizada, 

escrita, falada ou qualquer outro meio. Proclamamos ainda que os céus do Brasil vão 

ser envolvidos por um grande mover de Propagação do Evangelho com ousadia e, aos 

seus proclamadores, ao abrirem a boca, lhes será concedido a Palavra a fim de falarem 

com intrepidez, de modo que o mistério do Evangelho seja conhecido entre o povo e 

que também se cumpra de modo que o mundo inteiro seja impactado com o 

avivamento que ocorrerá nesta nação verde amarela. Assim, como Igreja, em nome de 

Jesus, abençoamos a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) de modo que 

ela promova o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil usando seus poderes 

de outorga, regulamentação e fiscalização e sempre adotando medidas necessárias 

para atender ao interesse do cidadão usuário para que haja justiça tarifária e eficiência 

nos serviços prestados, em nome de Jesus. Apesar de estar vinculada ao ministério 

responsável pelas comunicações, a Anatel possui independência administrativa e 

autonomia financeira, não havendo subordinação hierárquica e os membros do seu 

Conselho Diretor são escolhidos pelo presidente da república, depois de aprovados 

pelo Senado Federal e que assim seja realizado no temor do Senhor e sem obedecer a 

interesses escusos. Que, em nome de Jesus, a ANATEL cumpra as suas competências 

com a excelência do Alto como a implementação da política nacional de 

telecomunicações, a regulação e a fiscalização do setor de telefonia fixa e móvel, bem 

como a intermediação de conflitos entre operadoras e consumidores, e ainda, atuando 



para a garantia de acesso da população aos serviços de telecom, o incentivo da 

expansão das redes, a promoção de competição entre os provedores e a garantia de 

qualidade dos serviços prestados pelas operadoras. Portanto, que tudo na ANATEL seja 

feito conforme princípios que norteiam a ética cristã, com a devida clareza, 

moralidade, responsabilidade, desenvolvendo pesquisas nas mais diversas áreas da sua 

competência, com suas missões voltadas aos interesses do desenvolvimento nacional, 

tudo em nome de Jesus, e que, toda interferência do império das trevas seja 

neutralizada e totalmente impedida de afetar esta importantíssima agência reguladora 

na área da telecomunicação do Brasil. Amém!” 

Hb.10:19-22; Jo.14:6; 14:26; Sl.105:14; 2 Co.5:20; Jr.1:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25/NOVEMBRO – FUNASA (Fundação Nacional de Saúde)  

“Pai, por meio do Nome do Teu Filho Jesus, Tu podes estender Tua mão para curar e 

realizar sinais e maravilhas, e nós somos gratos por isso. Declaramos sobre o Brasil, 

sobre cada cidadão, boa saúde para seus corpos e que tudo corra bem com suas vidas. 

Que nossos ouvidos estejam atentos a Tua voz e aos Teus mandamentos, que nosso 

prazer esteja em obedecer a todos os Teus decretos para que nenhuma doença que Tu 

trouxeste sobre os egípcios recaia sobre nós, pois Tu és o Senhor que nos cura. 

Declaramos que a Ti, e somente a Ti prestaremos culto, a Tua bênção é sobre nós e 

somos supridos com alimento e água, do nosso meio toda doença é tirada. Em Ti estão 

as fontes de vida e graças a Tua luz vemos a luz! Portanto, sopra a Tua vida sobre a 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), a qual é uma fundação pública federal 

vinculada ao Ministério da Saúde do Brasil, responsável em promover o fomento à 

soluções de saneamento para prevenção e controle de doenças, bem como formular e 

implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações 

estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental.  

Profetizamos, em nome de Jesus, retidão em todo esse órgão, pois a Palavra de Deus 

afirma que a verdadeira sabedoria está reservada para os retos, e é com essa 

sabedoria que declaramos que a FUNASA vai cumprir a sua missão de promover a 

saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde ambiental. 

Declaramos que junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) possa acontecer de forma 

efetiva a contribuição para as metas de universalização do saneamento no Brasil, 

fazendo desse órgão referência nacional e internacional, para Tua glória. Profetizamos 

verdadeiro interesse, conforme o Teu coração, para todas as questões ambientais que 

interferem na saúde humana, como o controle da qualidade da água para consumo 

humano, desenvolvimento de estudos e pesquisa na área, além de educação em saúde 

ambiental. Que seja estabelecido o Teu governo sobre a FUNASA, sobre todo seu 

campo de abrangência, seus funcionários e familiares, sobre todos os beneficiários e 

sobre todo o Brasil, em nome de Jesus, amém!”  

At.4:30; 3ª Jo.2; Sl.36:9; Êx.15:26; Êx.23:25; Pv.2:7. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26/NOVEMBRO – ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) 

“Pai, em nome de JESUS CRISTO, Teu Filho amado, que está sentado a Tua direita e 

que por amor do Teu nome vive a interceder por nós, nos colocamos diante de Ti e do 

Teu trono, mais uma vez, para os DECRETOS PROFÉTICOS na direção do Teu SANTO e 

PODEROSO ESPÍRITO, como IGREJA aqui nesta cidade e nação, militante, lavada e 

remida pelo sangue do Cordeiro de Deus, a fim de glorificar o Deus trino, Pai, Filho e 

Espírito Santo, O qual é digno de receber por toda eternidade toda adoração, honra, 

glória, louvor, poder, riqueza, sabedoria, força, domínio e ações de graças. Assim, na 

autoridade e na comissão do Espírito de Cristo, declaramos firmados na Palavra de 

Deus, que os lugares antigamente assolados das cidades brasileiras serão edificados, 

os dantes destruídos serão restaurados e o que fora arruinado e destruído de geração 

em geração serão renovados. Profetizamos que em lugar da sua vergonha e da 

vergonha do seu povo haverá dupla honra nas cidades brasileiras, e, em lugar da 

afronta sofrida, multidões de brasileiros exultarão na sua herança e por isso os justos 

desta nação possuirão o dobro e também perpétua alegria. Abençoamos, em nome de 

Jesus, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que tem independência 

administrativa e financeira cuja responsabilidade é pela concessão de ferrovias, 

rodovias e transporte ferroviário relacionado à exploração da infraestrutura; e pela 

permissão de transporte coletivo regular de passageiros por rodovias e ferrovias, além 

de autorizar o transporte de passageiros realizado por empresas de turismo sob o 

regime de fretamento, o transporte internacional de cargas, a exploração de terminais 

e o transporte multimodal (transporte integrado que usa diversos meios), de modo 

que haja excelência nas ações a ela atribuídas facilitando assim o transporte terrestre 

no Brasil. Declaramos que esta agência está nas mãos do SENHOR; e, que seja 

arrebentada, em nome de Jesus, toda obra das trevas, e, amordaçados os seus 

respectivos espíritos malignos nestes locais, como, corrupção, falsidade, malícia, 

mentira, perseguição, intimidação, extorsão, chantagem, peculato, roubo, homicídio, 

ódio, inveja, impunidade, devassidão e irresponsabilidade. Profetizamos que esta 

agência cumprirá o propósito de honrar e glorificar ao SENHOR JESUS através do 

cumprimento responsável, íntegro e comprometido com a excelência de modo a 

abençoar todos os brasileiros e demais usuários, em nome de Jesus”. 

Ap.4:10-11; 5:12-13; 7:12; Is.61:4,7; 1ª Tm.2:1,2,8; Rm.12:14. 

 

 

 

 

 

 



27/NOVEMBRO – ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) 

“Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão 

insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos”. Tu és aquele 

que criaste as reservas das riquezas naturais da terra para que Teus filhos possam 

desfrutar e cuidar com sabedoria, assim oramos pela Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que tem a finalidade de promover a regulação, a 

contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do 

petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis. Que o Senhor abençoe a ANP em todas 

as suas áreas de atuação, que haja êxito na exploração e produção de petróleo e gás e 

que seja feito com justiça para com a população do Brasil; que o armazenamento e 

movimentação de Produtos Líquidos em seu transporte dutoviário e aquaviário sejam 

feitos em segurança, e não havendo desvios para benefício de terceiros; que o refino, 

processamento, transporte, armazenamento e comercialização de gás natural e de 

produtos líquidos sejam feitos de maneira eficaz; que a atuação dos responsáveis da 

ANP nas fases administrativas do processo de importação e de exportação de petróleo, 

derivados de petróleo e biocombustíveis seja impecável; que a produção de 

biocombustíveis em nosso país seja cada vez mais próspera; que a atribuição da ANP 

em medir a produção nos campos produtores de petróleo e gás para efeito de cálculo 

dos royalties e das outras participações seja feita de forma justa e livre de corrupção; 

que a diretoria e cada profissional responsável realizem suas obrigação de proteger os 

interesses dos consumidores de combustíveis, garantindo o abastecimento nacional – 

composto por milhares de empresas. Que a ANP, por meio de seus representantes 

realize justamente o ato de fiscalizar toda a indústria e mercado de petróleo e 

derivados, gás natural e derivados. Oramos para que todos aqueles que se 

aproveitaram, tem se aproveitado e os que tentem se aproveitar das riquezas do Brasil 

de forma indevida sejam responsabilizados e punidos, além do mais, que todo 

esquema ardiloso que esteja em oculto seja desmascarado e arruinado, em nome de 

Jesus. Que nossa nação, o Brasil, possa desfrutar de forma justa e igualitária de todas 

as riquezas naturais que o Pai celestial destinou para que fossem nossas e que os 

brasileiros que têm responsabilidade de gerir essas riquezas assim façam com senso e 

sede de justiça e no temor do Senhor. Em o nome de Jesus! Amém!”. 

 

 

 

 

 

 

 



28/NOVEMBRO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

“Declaramos que o conselho do SENHOR dura para sempre e os desígnios do Seu 

coração, por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o SENHOR, e o povo que Ele 

escolheu para Sua herança. O SENHOR olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. 

Do lugar de Sua morada observa todos os moradores da terra, Ele, que forma o 

coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Eis que os olhos do SENHOR 

estão sobre os que O temem, sobre os que esperam na Sua misericórdia, para livrar-

lhes a alma da morte, e, no tempo de fome, conservar-lhes a vida. Declaramos que o 

Deus em cuja presença andara Abraão, Isaque, Jacó e José, nos sustenta durante toda 

a nossa vida até hoje, e o Anjo que nos tem livrado de todo mal tem nos abençoado e 

nos feito crescer no Brasil. Por isso, nos alegramos e exultamos no SENHOR e, no nome 

do Altíssimo, cantamos louvores, pois os nossos inimigos retrocedem, tropeçam e 

somem-se da Sua presença, uma vez que o SENHOR sustenta o nosso direito e a nossa 

causa, e, no Seu trono assenta e julga retamente. O SENHOR é perfeito e Ele faz nascer 

o Seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. O nosso coração não 

se elevará nem esquecerá que é o SENHOR que nos sustenta com alimento, 

mantimento, proteção e saúde, nem permitirá que a humildade de reconhecimento e 

gratidão a Deus se afastem a ponto de acreditar que a nossa própria força e o poder 

do nosso próprio braço nos adquiriram dinheiro e riquezas, antes nos lembraremos do 

SENHOR, nosso Deus, pois é Ele que dá força para adquirirmos riquezas; para 

confirmar a Sua aliança para conosco. Assim, declaramos que do SENHOR vem a força 

para adquirirmos riquezas, e não confiamos nelas para não cairmos, pois como justos 

reverdeceremos como a folhagem. Profetizamos trabalho digno e emprego justo para 

milhões de brasileiros, pois riquezas há em abundância nesta nação, e por elas 

agradecemos ao SENHOR. Em nome de Jesus, repreendemos e neutralizamos toda 

maquinação do inferno contra a boa formação profissional, contra a contratação dos 

profissionais, contra a boa e a justa remuneração para os brasileiros, principalmente 

para os tementes a Deus. Também, declaramos, em nome de Jesus, a consolidação dos 

profissionais brasileiros em trabalhos e empregos dignos. Oramos para que haja 

absorção de toda mão-de-obra ativa nacional e, assim, todos serem dignificados para a 

glória de Deus. Abençoamos o Ministro, todo Ministério do Trabalho e todos os seus 

servidores e familiares, a fim de que cumpram no temor do SENHOR suas atribuições: 

(1) participar da formulação das políticas públicas da área do trabalho, propondo 

estratégias de seu desenvolvimento e de supervisão de sua execução; (2) propor 

diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos, programas e normas de 

competência do Ministério do Trabalho, tendo como marco as informações 

conjunturais e prospectivas das situações política, econômica e social do País; (3) 

acompanhar e avaliar, para promovê-los, os desempenhos dos planos e programas do 

Ministério do Trabalho e de suas relações institucionais; (4) avaliar as propostas de 

medidas legislativas e complementares no âmbito do Ministério do Trabalho; (5) 

exercer a função de conciliação no âmbito das relações entre capital e trabalho; (6) 

acompanhar o cumprimento dos direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e 

rurais, bem como das convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, com 



incidência no campo social; (7) promover e avaliar as iniciativas que tenham por 

finalidade o fortalecimento de ações como a geração de empregos, o amparo ao 

trabalhador desempregado, o aperfeiçoamento da legislação e das relações de 

trabalho e a melhoria dos ambientes de trabalho, especialmente nas áreas de 

formação e reciclagem profissional, riscos inerentes ao trabalho, trabalho da criança, 

do adolescente e do portador de deficiência, entre outros; (8) pronunciar-se sobre 

assuntos que lhe sejam submetidos pelo Ministro de Estado, na sua área de 

competência. Que a sabedoria do alto invada esta nação a fim de que milhões de 

brasileiros sejam honrados, pois pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a 

instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Que milhões de brasileiros 

busquem a justiça de Deus e vivam na virtude do contentamento, pois o homem de 

bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada 

para o justo. Que em nome de Jesus encham-se os celeiros dos justos do Brasil e haja 

transbordamento de alegria neles, para a glória de Deus! Amém!”. 

Sl.33:11-15, 18-19; Gn.48:15-16; Sl.9:2-4; Mt.5:48, 45; Dt.8:14-18; Pv.11:28; Pv.13:18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29/NOVEMBRO – CONCINE (Conselho Nacional de Cinema) 

 “Pai, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para todo 

o sempre. Damos-Te graças por Tua tamanha bondade em nos conceder a vida e pelo 

Teu imensurável amor ao entregar Teu filho amado em nosso lugar. Louvamos-Te e 

agradecemos a Tua presença em nossas vidas e por ser socorro bem presente nas 

tribulações. Declaramos que Te amamos e que somente o Senhor é nosso refúgio e 

fortaleza, o Senhor de nossas vidas, o nosso Salvador e Amado Pai. Agradecemos ao 

Deus Pai, Filho e Espírito Santo pela nossa nação, por cada brasileiro e clamamos que o 

Senhor seja o centro do desejo de cada um, seja o anseio e a prioridade, em nome de 

Jesus. Assim que cada brasileiro venha demonstrar o caráter de Cristo que vive em nós 

em todas as esferas da sociedade. Declaramos que da nação brasileira haja cada vez 

mais o fluir da Tua justiça, bondade, santidade e que as mentes e corações sejam 

livres, bem como protegidas contra todo mal, fruto do pecado. Declaramos que o 

Conselho Nacional de Cinema, colegiado integrante da estrutura básica da Secretaria 

Especial de Cultura do Ministério do Turismo, seja livre de toda influência maligna e 

passe a ser referência de gestão justa, sábia e coordenadora de influências baseadas 

em princípios bíblicos. Que o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional 

seja conhecido por produções que não firam os costumes cristãos, pelo contrário, 

venha disseminar eles em todo território nacional e além, em nome de Jesus. Assim, 

declaramos também, que as mentes sejam livres de qualquer aprisionamento gerado 

através do que foi assistido, em nome de Jesus. Que cada um cuide de desviar os olhos 

da maldade e que toda cegueira espiritual seja desfeita no nome de Jesus. Pai, 

declaramos sobre cada brasileiro as realidades da visão clara para a Tua Palavra e dos 

olhos fixados no Senhor a fim de que seus olhos sejam bons e assim, todo o corpo 

também. Reina, Senhor, sobre o Conselho Nacional de Cinema e sobre cada produção 

gerada por ele. Limpa e purifica a nossa nação, que o sangue de Jesus esteja sobre 

cada um. Declaramos que não há lugar para produções audiovisuais que promovam o 

pecado através da violência, da confusão, da prostituição, do engano, da imoralidade, 

da idolatria, da injustiça, da mentira e tudo que seja fruto do maligno, em nome de 

Jesus. Profetizamos um tempo novo sobre o cinema brasileiro de produções que 

demonstrem justiça, amor, bondade, fidelidade e de tudo que seja fruto do Senhor e 

da Sua palavra, bem como que cada brasileiro tenha os olhos fitos em Jesus, autor e 

consumador da nossa fé, não se desviando, mas permanecendo firme naquEle que não 

falha.” 

Sl.118:1-14; Sl.43:1-3; Fp.4:7-8; Mt.6:22-23; Hb.12:2; Gl.5:17-23 

 

 

 

 



30/NOVEMBRO – MPU (Ministério Público da União) 

“Senhor, em Tua presença entramos para Te dar sacrifícios de louvor, honras e glórias 

por quem Tu és! Rendemos-Te graças por Teu sacrifício por nós, o qual nos dá livre 

acesso ao Pai, por Teu amor e por Tua salvação para, confiantemente, entrarmos no 

trono da graça, a fim de recebermos graça e o Teu socorro em tempo oportuno. 

Glórias a Ti, Cordeiro de Deus! Na Tua Palavra diz que, mesmo com dons e funções 

diferentes, somos todos membros de um mesmo corpo em Cristo, o qual, és Tu 

Senhor, o cabeça da igreja. Dessa maneira, clamamos a Ti por gestores que se inspirem 

nessa Tua Palavra e no Teu exemplo, para a condução do Ministério Público da União, 

o qual é composto pelo Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o 

Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 

Declaramos que cada um desses ramos do MPU, em sua respectiva área de atuação, 

defendam os interesses da sociedade e zelem pelo respeito à lei, e que em cada 

membro haja a Tua Lei implantada, a qual é perfeita e restaura a alma. Que haja a 

unidade entre os membros do MPU e o temor à Ti acima de qualquer ideologia 

satânica. Que a autonomia funcional, administrativa e financeira da MPU seja utilizada 

para o bem dos cidadãos brasileiros e seja neutralizada e frustrada toda e qualquer 

forma de corrupção deste órgão, em nome de Jesus! Que este ministério seja 

totalmente livre e capacitado a zelar pela observância e pelo cumprimento da lei, 

agindo como FISCAL DA LEI, seja um verdadeiro DEFENSOR DO POVO, tanto na defesa 

do patrimônio nacional, do patrimônio público e social, do patrimônio cultural, do 

meio ambiente, dos direitos e interesses da coletividade, especialmente das 

comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso. Também, na 

defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis e o controle externo da 

atividade policial, sendo livre para investigar crimes, requisitar a instauração de 

inquéritos policiais, de promover a responsabilização dos culpados, do combate à 

tortura e aos meios ilícitos de provas, entre outras possibilidades de atuação. 

Intercedemos também, pelo procurador-geral da República, o qual é o chefe do 

Ministério Público da União e do Ministério Público Federal, além de procurador-geral 

Eleitoral. Assim, nomeado pelo presidente da República, após aprovação do Senado 

Federal, cabe a ele, dentre outras atribuições, nomear o procurador-geral do Trabalho 

(chefe do MPT), o procurador-geral da Justiça Militar (chefe do MPM) e dar posse ao 

procurador-geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios (chefe do MPDFT), 

portanto, diante de enormes atribuições e dupla aprovação, clamamos ao Senhor, para 

que este Procurador Geral busque a sabedoria que vem do alto, tanto para gerir seus 

subordinados na excelência do Senhor, como para resolução de desafios irresolúveis 

que possam surgir diante dos seus olhos. E que esta sabedoria, que é, primeiramente, 

pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, seja 

também sem parcialidade e sem hipocrisia. Assim seja o coração desta autoridade e 

que tanto ele quanto todos os membros do MPU encontrem refúgio em Ti, oh Deus 

soberano, para que o Brasil experimente um governo Justo e de Paz, em nome de 

Jesus assim declaramos, amém!”. Hb.13:15; Ap.5:13; Hb.4:6; Rm.12:4-8; Cl.1:18; 

Sl.19:7; 1ª Tm.2:1-2; Tg.1:5 


