07/SETEMBRO – PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – Palácio do Planalto
“Para sempre seja o SENHOR louvado, e, engrandecido o Seu nome entre todas as
nações. Declaramos que não há outro Deus além de Ti e que não há salvação em
nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os
homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Porque Deus prova o Seu próprio amor
para conosco pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores
e esta salvação nos foi outorgada fruto do Seu amor e conselho eterno como Seu dom
gratuito aos que creem, os quais herdarão a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Declaramos ainda, que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, tem nos
dado espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Dele, além de
iluminado os olhos do nosso coração para sabermos qual a suprema grandeza do Seu
poder para com os que creem, segundo a eficácia do Seu poder; o qual ele exerceu em
Cristo, ressuscitando-O dentre os mortos e fazendo-O sentar à Sua direita nos lugares
celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome
que se possa referir em qualquer tempo. Declaramos ainda, que o Deus Pai colocou
todas as coisas debaixo dos pés de Seu Filho Jesus Cristo e, para ser a cabeça sobre
todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o Seu corpo, a plenitude daquele que a tudo
enche em todas as coisas. Assim, é pela Sua igreja que a multiforme sabedoria de Deus
se torna conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais,
segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual
temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé Nele. Logo, nessa confiança,
estando nós em Cristo e as Suas palavras em nós, declaramos que o que pedirmos
segundo a vontade da Sua Palavra, isso nos será concedido. Por isso, declaramos que
ao SENHOR pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele
habitam, pois Ele é Criador, Preservador, Governador e Soberano Absoluto. Que toda a
terra e os habitantes do mundo temam ao SENHOR, pois por Seus decretos tudo
passou a existir. Declaramos que Deus frustra os desígnios das nações e anula os
intentos dos povos, mas o Seu conselho dura para sempre, desta forma declaramos
que o Brasil pertence ao SENHOR JESUS e é Ele quem frustra os desígnios do Brasil
quando estiverem contrários a Sua soberana vontade expressa em Sua Palavra e é
Jesus quem anula os intentos dos brasileiros que estiverem contrários aos Seus
pensamentos. Declaramos que o Brasil e os brasileiros serão felizes, pois declararão
que Jesus é o seu Senhor absoluto, pois está escrito: ‘feliz é a nação cujo Deus é o
SENHOR, e o povo que Ele escolheu para Sua herança’. Declaramos que não há rei,
presidente ou imperador que se salve com o poder dos seus exércitos e de alianças
estranhas e escusas; nem por sua muita força se livra o valente. Mas, somente Jesus, o
desejado das nações, pode salvar o Brasil e os brasileiros e, conduzi-los em vitória.
Portanto, declaramos que o SENHOR já está fazendo coisa nova, que já está saindo à
luz, pois, no Brasil, onde há deserto Ele está pondo um caminho e águas; e, em lugares
ermos Ele está pondo rios, para dar de beber ao Seu povo escolhido que Ele formou
pra Si, a Sua igreja, para celebrá-Lo com louvor. Desta forma, oramos e declaramos

que oraremos sempre em favor do presidente do Brasil a fim de que ele conheça a
salvação em Jesus Cristo, pois o Senhor deseja que todas as pessoas sejam salvas e que
cheguem ao pleno conhecimento da Sua Palavra para que, com autoridade investida
por Deus, governe a nação com temor, tremor e com a indispensável sabedoria do
alto, de modo a vivermos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Que o
presidente do Brasil mantenha relações estáveis com os Estados estrangeiros de forma
a abençoar não somente o Brasil, mas também as outras nações, e, de forma especial,
as mais necessitadas, a partir dos seus representantes diplomáticos capacitados,
íntegros e tementes a Deus. Que ao celebrar tratados, convenções e atos
internacionais, os mesmos estejam, não somente sujeitos a referendo do Congresso
Nacional, mas, primordialmente, aos princípios da Palavra de Deus, buscando sempre
beneficiar as nações pobres, sem nunca interferir na soberania, autonomia e na paz do
estado de Isarel, sobre o qual Deus declara ser “a menina dos Seus olhos”, e, assim,
não se aliar com quem faz guerra contra Israel, antes, buscar a todo custo, a sua paz.
Oramos para que o presidente do Brasil, como representante desta nação, aparte-se
do mal e pratique o que é bom; procure a paz e empenhe-se por alcançá-la em todo
tempo; e, que refreie a sua língua do mal e, os seus lábios, de falarem dolosamente.
Que no exercício do comando supremo das Forças Armadas ele o faça com
determinação, buscando sempre condecorar ou honrar a quem deve honrar e punir e
corrigir os que desonram a nação; que, no processo legislativo, ele busque o máximo
de empenho para glorificar a Deus e abençoar a nação; que ao sancionar, promulgar e
fazer publicar as leis as façam com temor, tremor e orientado pela Palavra de Deus a
fim de não atrair a pesada mão do SENHOR sobre si e sobre a nação, pois ai dos que
decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos
pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do povo de Deus, a fim de despojarem
as viúvas e roubarem os órfãos; que, sua atribuição de vetar projetos de lei, total ou
parcialmente, seja usada como a mão forte do SENHOR contra a corrupção,
chantagem, extorção, peculato ou qualquer projeto de lei que mostre-se imoral,
indecente, injusto, irresponsável, desonesto, imprevidente, imprudente ou impúdico.
Que o presidente do Brasil, no temor e tremor do SENHOR, busque os recursos do céu
- sabedoria e prudência - a fim de nomear os Ministros do Supremo Tribunal Federal e
dos Tribunais Superiores e o Procurador-Geral da República, os magistrados, os
ministros do Tribunal de Contas da União, os membros do Conselho da República, e
que os mesmos sejam tementes a Deus e desempenhem suas funções com justiça e
transparência total. Que o presidente do Brasil ao convocar e presidir o Conselho da
República e o Conselho de Defesa Nacional busque fazê-los na direção do Espírito do
SENHOR, com o Espírito de sabedoria e de entendimento, com o Espírito de conselho e
de fortaleza, com o Espírito de conhecimento e de temor do SENHOR, a fim de não
julgar conforme a vista dos seus olhos, nem repreender segundo o ouvir dos seus
ouvidos, mas julgar com justiça os pobres e decidir com equidade em favor dos
mansos do Brasil, além de punir e educar os malfeitores com o propósito de garantir a

defesa e a independência nacional no que tange a qualquer governo escuso, secreto,
promíscuo e desumano, de modo que seja garantido o governo de Cristo, pois o
governo está sobre Seus ombros, uma vez que o Seu nome é Maravilhoso Conselheiro,
Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe de Paz a fim de que se aumente o Seu governo,
e venha paz sem fim sobre o Brasil e milhões de seus habitantes, para o estabelecer e
o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Que o presidente do
Brasil no uso de suas atribuições e com a sabedoria, a prudência e o temor a Deus,
nomeie seus Ministros de Estado, bem como os exonere, caso não mostrem
competência ou integridade para tal, pois com o auxílio desses é exercida a direção
superior da administração federal a qual deve ser dentro da ética, honestidade e
transparência cristã. Que o presidente do Brasil use cabalmente suas prerrogativas
para expedir os decretos e os regulamentos que sejam justos, a fim de uma fiel
execução das leis federais, da mesma forma que a igreja tem o dever de expedir os
decretos de Deus a ela revelados em sua constituição que são as Escrituras Sagradas;
que tais decretos corroborem verdadeiramente para a genuína organização e o
perfeito funcionamento da administração federal, bem como para executar a
intervenção federal, quando for realmente necessária. Que o presidente do Brasil
exponha a quem de direito – o Congresso Nacional – a mensagem e o plano de
governo, sempre mostrando de forma transparente a situação do País e sempre
solicitando as providências que julgar necessárias independente das críticas e das
conveniências partidárias, bem como dos cartéis e das oligarquias. Que os
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica que foram nomeados pelo
presidente tenham a consciência em todo o tempo que do SENHOR é a guerra e é Ele
quem entrega o inimigo nas nossas mãos, quem adestra a nossa mão para a batalha e
os dedos, para a guerra; que é o SENHOR quem nos guarda, quem nos guarda de todo
o mal, quem guarda a nossa entrada e a nossa saída, quem guarda os estrangeiros; e,
quem guarda a todos que O amam. Assim, declaramos que se o SENHOR não guardar a
cidade, em vão vigia a sentinela, por isso declaramos que Jesus é o protetor do Brasil e
dos brasileiros. Que haja paz nos corações dos brasileiros, isto é, que Cristo habite
ricamente nos corações a fim de gerar uma vida equilibrada em todas as áreas e, na
financeira, o desperdício e o perjúrio sejam dissipados, em nome de Jesus. Que seja
instalado um novo tempo de equilíbrio financeiro em cada família onde se faz o
planejamento orçamentário regularmente e se cumpre suas diretrizes. Assim, que o
presidente do Brasil, conjuntamente com seus ministros, empenhe-se em gerar o
projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas na
Constituição de forma responsável, justa e plena, de modo que sejam evitados
desperdícios e promessas não cumpridas, sem prejuízos para a nação, para os
brasileiros e que não haja aumento de impostos a qual muitas vezes é a alternativa
para suprimento dos erros e irresponsabilidades gerenciais. Declaramos um novo
tempo para o Brasil, com o presidente e a sua equipe governamental ajustada aos
desígnios de Deus e cumpridora cabal de suas obrigações, a fim de que a mão do

SENHOR não venha pesar sobre cada administrador federal e colocá-los em ruínas,
pois quem buscar fazer a sua própria vontade o decreto é: ’O SENHOR frusta o desígnio
das nações e anula os intentos dos povos, mas, o conselho do SENHOR dura para
sempre; 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’. Que Deus abençoe o
presidente do Brasil e toda sua equipe de governo, em nome de Jesus”.
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08/SETEMBRO – CÂMARA DOS DEPUTADOS – Congresso Nacional
“Para sempre seja o SENHOR louvado, e, engrandecido o Seu nome entre todas as
nações. Declaramos que não há outro Deus além de Ti e que não há salvação em
nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os
homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Porque Deus prova o Seu próprio amor
para conosco pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores
e esta salvação nos foi outorgada fruto do Seu amor e conselho eterno como o Seu
dom gratuito aos que creem, os quais herdarão a vida eterna em Cristo Jesus, nosso
Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que Se encontra assentado a Tua
destra, damos-Te graças pelo nosso País e pelo governo que o Senhor constituiu nele.
Louvamos ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo pela criação e sustentação do
Brasil, bem como pela salvação, libertação, cura e prosperidade de milhões de
brasileiros. Damos-Te glórias e honras pela instalação, crescimento e aperfeiçoamento
da Tua santa e amada Igreja neste país a qual faz parte do Teu Reino para
desempenhar o papel de luz do mundo e sal da terra nesta nação. Como cidadãos do
Céu e também do Brasil, na qualidade de embaixadores de Jesus Cristo de Nazaré, o
guarda de Israel, como membros de Tua família, a Tua santa Igreja, por termos sido
comprados e resgatados através do Seu precioso sangue, fruto do Seu sacrifício único
e perfeito em obediência ao divino decreto de amor por nós, homens pecadores, mas
agora remidos, declaramos que só o SENHOR é o nosso Senhor e quão magnífico é o
Teu nome em toda terra e nesta nação. Jesus é o nome de poder desta nação! Nesta
mesma qualidade de igreja de Cristo, militante aqui na terra, declaramos a realidade
do Trono de Deus no Brasil, pois existe um só Trono que governa todo universo e, nele,
um só Deus sentado cuja essência é misericórdia, santidade, verdade e justiça, e que
julga com equidade. Declaramos que todos os reinos e poderes deste mundo e da
nação brasileira se dobrarão ao senhorio Daquele que está sentado nesse Teu trono de
glória, pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que
nela habitam, e é por intermédio do Senhor da glória que governam os reis, os
presidentes e os imperadores, e, os seus príncipes decretam justiça. É por intermédio
do Senhor Deus que governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra.
Assim, declaramos o Teu trono sobre o Congresso Nacional do Brasil, especificamente
sobre a Câmara dos Deputados Federais, pois de nada adianta legislar e governar sem
a orientação do SENHOR, uma vez que só Tu, SENHOR, frustra os desígnios das nações
e anula os conselhos dos povos, mas o Teu conselho dura para sempre e os desígnios
do Teu coração por todas as gerações. Na condição de embaixadores e profetas de
Deus nesta geração e no Brasil, nos levantamos, em nome de Jesus, para o
cumprimento do Seu propósito em fazer avançar o Seu reino através da Sua igreja
compromissada com a Sua Palavra, com a convicção de que as portas do inferno não
prevalecerão, antes, serão queimadas e destruídas, e as hostes infernais recuarão,
enfraquecerão, serão neutralizadas e fugirão da nossa presença em função da
presença poderosa conosco do Leão da Tribo de Judá, o Senhor dos Exércitos, o Senhor

Justiça Nossa, Jeová Tsidkenu, em Seu Espírito, além do Seu temível exército angelical.
Desta forma, em nome de Jesus, determinamos a falência do inimigo de Deus: todo
espírito de corrupção, farsa, ludíbrio, furto, malícia, perseguição diabólica, carnal e
partidária, império das trevas, despotismo, devassidão, desperdício, irresponsabilidade
e politicagem em toda esfera de ação da Câmara dos Deputados do Congresso Federal
do Brasil e nas mentes de seus funcionários, de todos os deputados federais e nos
partidos políticos os quais eles fazem parte, e oramos ao DEUS TODO-PODEROSO para
que cada deputado federal eleito pelo povo e empossado, sob a Sua soberana
permissão, exerça a sua legislatura com dignidade, competência, honestidade,
responsabilidade, transparência e temor a Deus, honrando o SENHOR e o povo que o
elegeu a fim de que cada um torne-se efetivamente um preconizador das
transformações que o Brasil necessita a fim de glorificar o SENHOR. Da mesma forma,
como profetas do Deus Altíssimo, declaramos que sejam destituídos de seus mandatos
todos os deputados federais que exerçam atividades criminosas que comprometam as
suas funções e os interesses coletivos, constituindo, assim, entraves para a nação
brasileira, e, que a ‘imunidade parlamentar’ não mude as regras do óbvio, protegendo
mais o criminoso e desprotegendo cada vez mais o povo inocente, pois a Palavra de
Deus afirma que ‘quando se multiplica os justos, o povo se alegra, quando, porém,
domina o perverso, o povo geme’. Profetizamos ainda que aqueles que resistirem,
buscando os próprios interesses em detrimento dos interesses dos necessitados,
pobres, viúvas, órfãos, idosos, crianças, do povo de Deus e da população em geral
sejam abalados, e, caso não se arrependerem, que sejam destituídos por Deus, pois a
Sua Palavra ensina que é Ele quem põe, mas é Ele também quem retira, e assim será
nesta Câmara Federal do Brasil. ‘Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos advertir,
juízes da terra. Servi o SENHOR com temor e alegrai-vos Nele com tremor’. Assim, que
verdadeiramente a Câmara Federal do Brasil represente o povo brasileiro, legisle com
justiça sobre os assuntos verdadeiramente de interesse nacional e fiscalize com
acuidade a aplicação dos recursos públicos, pois não basta apenas fazer, porém fazêlos com excelência, exercendo suas atividades viabilizando a realização dos anseios da
população, mediante discussão e aprovação de propostas referentes às áreas
econômicas e sociais, como educação, saúde, segurança, transporte, habitação, entre
outras, sem descuidar do correto emprego, pelos Poderes da União, dos recursos
arrecadados da população com o pagamento de tributos, lembrando sempre que ‘o
governante justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna’, por isso
declaramos, em nome de Jesus, que o Brasil será governado por homens justos que
susterão a sua terra brasileira sem, contudo, transtorná-la com pesada carga
tributária. Portanto, declaramos, em nome de Jesus Cristo, que dias melhores já
chegaram e outros ainda melhores estão por vir para o Brasil. Amém!”.
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09/SETEMBRO – SENADO FEDERAL – Congresso Nacional
“Para sempre seja o SENHOR louvado, e, engrandecido o Seu nome entre todas as
nações. Declaramos que não há outro Deus além de Ti e que não há salvação em
nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os
homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Porque Deus prova o Seu próprio amor
para conosco pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores
e esta salvação nos foi outorgada fruto do Seu amor e conselho eterno como o Seu
dom gratuito aos que creem, os quais herdarão a vida eterna em Cristo Jesus, nosso
Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que Se encontra assentado a Tua
destra, damos-Te graças pelo nosso País e pelo governo que o Senhor constituiu nele.
Louvamos ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo pela criação e sustentação do
Brasil, bem como pela salvação, libertação, cura e prosperidade de milhões de
brasileiros. Damos-Te glórias e honras pela instalação, crescimento e aperfeiçoamento
da Tua santa e amada Igreja neste país a qual faz parte do Teu Reino para
desempenhar o papel de luz do mundo e sal da terra nesta nação. Como cidadãos do
Céu e também do Brasil, na qualidade de embaixadores de Jesus Cristo de Nazaré, o
guarda de Israel, como membros de Tua família, a Tua santa Igreja, por termos sido
comprados e resgatados através do Seu precioso sangue, fruto do Seu sacrifício único
e perfeito em obediência ao divino decreto de amor por nós, homens pecadores, mas
agora remidos, declaramos que só o SENHOR é o nosso Senhor e quão magnífico é o
Teu nome em toda terra e nesta nação. Jesus é o nome de poder desta nação! Nesta
mesma qualidade de igreja de Cristo, militante aqui na terra, declaramos a realidade
do Trono de Deus no Brasil, pois existe um só Trono que governa todo universo e, nele,
um só Deus sentado cuja essência é misericórdia, santidade, verdade e justiça, e que
julga com equidade. Declaramos que todos os reinos e poderes deste mundo e da
nação brasileira se dobrarão ao senhorio Daquele que está sentado nesse Teu trono de
glória, pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que
nela habitam, e é por intermédio do Senhor da glória que governam os reis, os
presidentes e os imperadores, e, os seus príncipes decretam justiça. É por intermédio
do Senhor Deus que governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra.
Assim, declaramos o Teu trono sobre o Congresso Nacional do Brasil, especificamente
agora sobre o Senado Federal, pois de nada adianta legislar e governar sem a
orientação do SENHOR, uma vez que só Tu, SENHOR, frustra os desígnios das nações e
anula os conselhos dos povos, mas o Teu conselho dura para sempre e os desígnios do
Teu coração por todas as gerações. Na condição de embaixadores e profetas de Deus
nesta geração e no Brasil, nos levantamos, em nome de Jesus, para o cumprimento do
Seu propósito em fazer avançar o Seu reino através da Sua igreja compromissada com
a Sua Palavra, com a convicção de que as portas do inferno não prevalecerão, antes,
serão arrebentadas e destruídas, e as hostes infernais recuarão, enfraquecerão, serão
neutralizadas e fugirão da nossa presença em função da presença poderosa conosco
do Leão da Tribo de Judá, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Justiça Nossa, Jeová

Tsidkenu, em Seu Espírito, além do Seu temível exército angelical. Assim, em nome de
Jesus, determinamos a falência do inimigo de Deus: todo espírito de corrupção, farsa,
ludíbrio, furto, malícia, perseguição diabólica, carnal e partidária, império das trevas,
despotismo, devassidão, desperdício, irresponsabilidade e politicagem em toda esfera
de ação do Senado Federal do Brasil e nas mentes de seus funcionários, de todos os
senadores da república brasileira e nos partidos políticos os quais eles fazem parte,
além de todos que lá adentrarem, e oramos ao DEUS TODO-PODEROSO para que cada
senador eleito pelo povo e empossado, sob a Sua soberana permissão, exerça a sua
legislatura com dignidade, competência, honestidade, responsabilidade, transparência
e temor a Deus, honrando o SENHOR, o povo e a unidade federativa que o elegeu a fim
de que cada um torne-se efetivamente um instituidor das transformações que o Brasil
necessita a fim de glorificar o SENHOR. Da mesma forma, como profetas do SENHOR,
declaramos que sejam destituídos de seus mandatos todos os senadores que exerçam
atividades criminosas comprometedoras às suas funções e aos interesses coletivos
constituindo assim entraves para a nação brasileira, e, que a ‘imunidade parlamentar’
não mude as regras do óbvio, protegendo mais o criminoso e desprotegendo cada vez
mais o povo inocente, pois a Palavra de Deus afirma que ‘quando se multiplica os
justos, o povo se alegra, quando, porém, domina o perverso, o povo geme’.
Profetizamos ainda que aqueles que resistirem buscando os próprios interesses em
detrimento dos interesses dos necessitados, das famílias conforme o padrão de Deus
instituído nas Escrituras Sagradas, dos pobres, das viúvas, dos órfãos, idosos, crianças e
do povo de Deus, sejam abalados e, caso não se arrependam, que sejam destituídos
por Deus, pois a Sua Palavra ensina que é Ele quem põe, mas é Ele também quem
retira, é Ele quem exalta e também quem abate, e assim será neste Senado Federal do
Brasil, em nome de Jesus. ‘Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos advertir,
juízes da terra. Servi o SENHOR com temor e alegrai-vos Nele com tremor’. Portanto,
que cada senador da república brasileira esmere-se no uso de suas atribuições,
empenhando-se ao máximo para exercer o mandato de forma que (1) processe e
julgue com justiça todos os crimes de responsabilidade do Presidente da República,
Vice Presidente, Ministros do Supremo Tribunal Federal, Membros do Conselho de
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República,
Advogado-Geral da União e, nos crimes vinculados ao Presidente e Vice, Ministros de
Estado e Comandantes das Forças Armadas; (2) que avalie criteriosamente a
nomeação de autoridades indicadas pelo Presidente da República como Ministros de
Tribunais Superiores, Ministros do Tribunal de Contas, Presidente e Diretores do Banco
Central do Brasil, Procurador-Geral da República, Chefes de Missão Diplomática e
outros cargos que a lei determinar, e, os aprove, caso sejam considerados capazes,
íntegros e tementes a Deus, a fim de glorificarem o SENHOR em suas funções; (3) que
autorize operações externas de natureza financeira após cuidadosa investigação
objetivando os interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios desde que não interfiram nos preceitos de Deus, expressos nas

Escrituras Sagradas; (4) que pela ação do Espírito Santo, o Senado Federal interfira nos
limites do montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios; (5) que coordene com sabedoria a respeito de limites globais e
condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas
pelo Poder Público federal, para a concessão de garantia da União em operações de
crédito externo e interno, e para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios de modo a estabilizar a economia da nação e dos
brasilieros, (5) que disponha sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação,
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a
iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias sem que haja exploração, prejuízo,
desperdício ou injustiça para a nação, e, (6) que seja motivado por Deus para avaliar
sempre como funciona o Sistema Tributário Nacional e o desempenho das
administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos
Municípios, de modo a evitar alta carga tributária e tratamentos abusivos aos
contribuintes pelos mesmos, pois o governente justo sustém a terra, mas o amigo de
impostos a transtorna, por isso, declaramos que os senadores serão levados pela força
do SENHOR a não transtornar o Brasil, nem os brasileiros, mas a se empenharem pela
aplicação justa e honesta dos recursos da nação e, com isso, na diminuição dos
impostos e no aumento da renda percapta. Portanto, declaramos em nome de Jesus
Cristo que dias melhores já chegaram e outros, ainda melhores, estão por vir para o
Brasil. Amém!”.

At.4:12; Rm.5:8; Mr.5:13-14; 2 Co.5:20; Rm.6:23; Sl.8:1; At.4:12; Ap.4:2; Sl.24:1;
Pv.8:15,16; Sl.33:10-11; Jr.23:6; Pv.29:2; 1 Sm.2:7; Sl.2:10-11.

10/SETEMBRO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – Poder Judiciário
“Pai, a Tua Palavra diz que praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os
que praticam a iniquidade. Justiça e direito são o fundamento do Teu trono; graça e
verdade Te precedem. O Senhor julga os povos e estabelece o justo com a Sua justiça e
sonda a mente e o coração. O Senhor é justo juiz e sente indignação todos os dias
porque odeia a iniquidade e ama o juízo. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso
legislador, o Senhor é o nosso Rei; Ele nos salvou e tem nos salvo em cada dia porque a
Sua misericórdia não tem fim. O Senhor tem feito justiça ao Seu povo e tem Se
compadecido dos Seus servos porque este é o Seu nome: SENHOR, Justiça Nossa. A
justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, por isso o justo viverá pela fé, pois
conforme a justiça de Deus, a fé de cada um lhe é atribuída como justiça, pois Deus
decretou que por um só ato de justiça fosse estabelecida a graça sobre todos os
homens para a justificação que gera a vida plena. Assim, decretou Deus, o justo Juiz de
toda a Terra, que o homem seja justificado pela fé em Jesus Cristo, Seu Filho. Logo, já
nenhuma condenação há para os que estão firmemente confiados em Cristo Jesus,
uma vez que Deus condenou o pecado e o puniu na carne de Jesus Cristo na obra do
Calvário. Portanto, proclamamos a justiça de Deus sobre todo o Brasil a fim de que,
pelo sangue de Jesus Cristo, muitos sejam justificados. Declaramos que nesta nação há
um justo que domina no temor do Senhor e que muitos serão feitos justiça como se
nunca houvera pecado. Declaramos que a justiça pelo sangue de Jesus invadirá esta
nação para fazer crescer a Igreja brasileira que fora comprada pelo sangue do Cordeiro
de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Aquele que vive e reina para sempre, a fim de fazer
muitos participantes da Nova Aliança e provar a remissão dos pecados, para que
multidões sejam redimidas da mão de Satanás e dos pecados, para que, dos pecados,
sejam purificados e muitos sejam salvos da ira vindoura, para a santificação e de uso
exclusivo de Deus, para que muitos tenham suas vestes lavadas e branqueadas e
alcançarem o direito de estar diante do Trono de Deus, o verdadeiro Palácio da Justiça
do universo. Proclamamos a justiça de Deus em Brasília, no Distrito Federal e no Brasil,
a fim de que o justo domine no temor do Senhor para livrar muitos da morte, para
exaltar a capital nacional e toda a nação, além de abençoar as nações da terra, para
estabelecer o governo, e para estabelecer a paz, a tranquilidade e a segurança. Seja
frustrada na cidade de Brasília, no Distrito Federal e em todo o Brasil toda injustiça,
parcialidade nos julgamentos e toda rede de corrupção entre os advogados e juízes de
todas as instâncias, juntamente com organizações secretas, partidárias e oligárquicas.
Que a presença do Senhor se manifeste poderosamente, pois, desta forma ocorre o
Seu julgamento com justiça sobre a terra e sobre o mundo e sobre os povos com
equidade, uma vez que Nele está o fundamento da equidade, do juízo e da justiça!
Que o Poder Judiciário Federal garanta os direitos individuais, coletivos e sociais e,
com temor a Deus, resolva os conflitos entre seus cidadãos, entidades e estado. Que
use a sua independência e autonomia administrativa e financeira garantidas pela
Constituição Federal, no entanto, que seja na completa dependência e controle do

Deus Todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, fundamentados nas Escrituras
Sagradas, a Constituição Magna Celestial e Universal que Ele nos deu. Declaramos a
bênção do SENHOR sobre todos os órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal
Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), os Tribunais Regionais Federais (TRF),
os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes
Militares e os Tribunais e Juízes dos estados e do Distrito Federal, a fim de que haja a
manifestação sobrenatural da justiça de Deus e que sejam desmascarados todos
aqueles que atuam em conformidade com a injustiça diabólica e a maldade humana.
Que sejam denunciados, comprovados, julgados e destituídos TODOS os profissionais
da lei que se utilizam dela para proveito próprio em detrimento daqueles que clamam
por justiça, pois ‘bem-aventurados os que têm fome e sede por justiça, porque serão
fartos’, assim, profetizamos fartura de genuína justiça no Brasil, para a glória de
Deus!”.
Pv.21:15; Sl.89:14; Sl.7:8-11; Is.61:8; Is:33:22; Dt.32:36; Jr.23:6; Rm.1:17; Rm.8:1,3; 2
Sm.23:3; Pv.10:2, 14:34, 16:12; Is.32:17; Mt.5:6.

11/SETEMBRO – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
“Pai, a Tua palavra diz que praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os
que praticam a iniquidade. Justiça e direito são o fundamento do Teu trono; graça e
verdade Te precedem. Assim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo,
damos-Te graças pelo dom da sabedoria e do conhecimento. A Tua Palavra exorta para
não nos esquecermos dos Teus ensinos e para que o nosso coração guarde os Teus
mandamentos, porque eles aumentarão os nossos dias e nos acrescentarão anos de
vida e paz. Portanto, declaramos que confiamos no Senhor de todo o nosso coração e
não nos apoiamos em nosso próprio entendimento nem seremos sábios aos nossos
próprios olhos, antes reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, O
tememos e nos apartamos do mal, pois é Ele quem endireita as nossas veredas, dá
saúde para o nosso corpo e é refrigério para os nossos ossos. Declaramos que
valorizamos o bom nome, mais do que muitas riquezas; também valorizamos o ser
estimado, pois isso é melhor do que a prata e o ouro, porque o prêmio da humildade e
o temor do Senhor são riquezas, e honra, e vida, mas quem deposita a sua esperança
na instabilidade dos tesouros desta terra e os que desejam ardentemente ficar ricos
caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as
quais os afogam na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é raiz de TODOS os
males, e, alguns nesta cobiça, se esquecem de Deus e a si mesmos se atormentam com
muitas dores. Da mesma forma, oprimir ao pobre para enriquecer-se ou simplesmente
dar ao rico, decretar leis injustas, escrever leis de opressão, para negar justiça aos
pobres, para tirar o direito aos aflitos e idosos, e despojar as viúvas e roubar os órfãos,
sobre todas essas coisas as Escrituras decretam que Deus é o vingador, pois a Ele
pertence a vingança e a retribuição a seu tempo, porque o SENHOR faz justiça a Seu
povo e no tempo determinado julga retamente. Declaramos que toda arrogância, toda
força ímpia, toda altivez e toda insolência contra Jesus Cristo serão abatidas, pois Deus
é o juiz e a Sua Palavra diz que Ele a um abate, a outro exalta, mas nós e milhões de
brasileiros exultaremos ao SENHOR e salmodiaremos louvores ao Deus de Israel. Que
sejam abatidas as forças dos ímpios; e que seja exaltada a força dos justos. Declaramos
que o SENHOR permanece eternamente no Seu trono que Ele mesmo erigiu para
julgar, de onde julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão e
repreende as nações, portanto, que sejam repreendidos todos os espíritos demoníacos
que agem no Tribunal de Contas da União e os espíritos humanos que julgam injusta e
desonestamente, em nome de Jesus Cristo, Aquele que repreende as nações de toda
terra. Declaramos ainda que o SENHOR, na Sua retidão, é alto refúgio para o oprimido
nas horas de tribulação, por isso declaramos que confiamos no Deus da nossa
Salvação, que conhecemos o Seu nome e que não seremos desamparados nunca, pois
ao buscá-Lo sempre O encontramos e que nunca Se esquece do clamor dos aflitos,
assim, como Igreja e cidadãos brasileiros, declaramos que o Tribunal de Contas da
União sempre cumpra suas atribuições auxiliando o Congresso Nacional a exercer a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e

das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade e
à economicidade e a fiscalização da aplicação das subvenções e da renúncia de
receitas. Que qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária, no temor do SENHOR, cumpra o seu dever de prestar contas ao Tribunal de
Contas da União. Que o Tribunal de Contas da União, no uso de suas atribuições, com
competência, honestidade, transparência e, acima de tudo, no TEMOR DO SENHOR,
aprecie as contas anuais do presidente da República; julgue as contas dos
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos; avalie a
legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias,
reformas e pensões civis e militares; realize inspeções e auditorias por iniciativa
própria ou por solicitação do Congresso Nacional; fiscalize as contas nacionais das
empresas supranacionais; fiscalize a aplicação de recursos da União repassados a
estados, ao Distrito Federal e a municípios; que dê informações ao Congresso Nacional
sobre fiscalizações realizadas; aplique sanções e determine a correção de ilegalidades
e irregularidades em atos e contratos; que suste, em caso não for atendido, a execução
de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado
Federal; emita pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão Mista
Permanente de Senadores e Deputados, sobre despesas realizadas sem autorização;
apure denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político, associação ou
sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades na aplicação de recursos federais; fixar
os coeficientes dos fundos de participação dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios e fiscalizar a entrega dos recursos aos governos estaduais e às prefeituras
municipais. Que o TCU no uso de diversas atribuições a ele conferidas exerça-os com
competência, especificamente, as que lhe foram atribuídas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, pela Lei de Licitações e Contratos e, anualmente, pela Lei de
Diretrizes Orçamentárias e também na fiscalização de obras custeadas com recursos
públicos federais. Abençoamos, em nome de Jesus, o Tribunal de Contas da União e
todos os seus funcionários públicos federais e que os mesmos sirvam ao Brasil como
quem serve ao Senhor dos senhores e Rei dos reis!”.

Pv.21:15; Sl.89:14; Pv.3:1,2; Sl.2:1,2; Pv.22:1;4; 1 Tm.6:9-10; Pv.22:16; Is.10:1-2;
Dt.32:35-36; Sl.75:2,4,5,7,9,10; Sl.9:5,7,8,9,10,12.

12/SETEMBRO – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU
“Pai, a Tua Palavra diz que praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os
que praticam a iniquidade. Justiça e direito são o fundamento do Teu trono; graça e
verdade Te precedem. Jesus Cristo, o Teu Filho, em Seu ministério terreno, ensinou
que os preceitos mais importantes da Sua Lei são a justiça, a misericórdia e a fé, as
quais nunca devem ser negligenciadas, porque o SENHOR ama a justiça e o direito, por
isso a terra está cheia da Tua bondade. Assim, tema ao SENHOR toda terra, temam-No
todos os habitantes do mundo, pois Ele falou, e tudo se fez; Ele ordenou, e tudo
passou a existir. Mas no coração do ímpio há a voz da transgressão; não há temor de
Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos e lhe diz
que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada, e as palavras de sua
boca são malícia e dolo, pois renunciam solenemente o discernimento e a prática do
bem, e no seu leito, maquina a perversidade, detendo-se no caminho que não é bom,
não se desapegando do mal. Nós, porém, em nome de Jesus, como Sua Igreja,
declaramos frustrados todos os ímpios e seus desígnios, emudeça-se toda voz de
transgressão, que diante dos seus olhos seja engrandecido o espírito de temor do
Senhor a fim de cessar a transgressão e que toda iniquidade seja detestada, todas as
palavras de malícia e dolo de suas bocas sejam quebradas e rejeitadas, que toda
perversidade seque, e que sopre como vento impetuoso o discernimento de Deus e
que a prática do bem brote, cresça e frutifique em todo tempo. Declaramos o fluir do
óleo Espírito Santo para desprender toda maldade de qualquer órgão governamental
do Brasil incluindo a Advocacia-Geral da União, e, ela, especificamente, seja levantada
como uma montanha de justiça de Deus para os brasileiros, de modo que, nela, sopre
como vento a benignidade do SENHOR e flua a Sua fidelidade como as nuvens do céu.
Que os homens, a fauna e a flora do Brasil sejam preservados por Deus, pois nesta
nação existe a Sua justiça e os Seus juízos os quais são insondáveis e, quando eles
reinam na terra, os seus moradores aprendem justiça. Profetizamos que as portas do
Brasil estão abertas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Aqueles que
fazem alianças com a morte, e, com o além firmaram acordos; e dizem: quando passar
o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque, por nosso refúgio, temos a mentira e
debaixo da falsidade nos temos escondido, assim diz o SENHOR: ‘farei do juízo a régua
e da justiça, o prumo; a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o
esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além
não subsistirá; e, quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele’. Em
nome de Jesus, que sejam destituídos todos os escarnecedores que dominam sobre o
Brasil, que não honram a Palavra de Deus, nem temem o SENHOR, que estão
embriagados, são vencidos pelo encantamento, que não podem ter-se de pé, erram na
visão, tropeçam no juízo, cujas mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem
imundícia, e o desprezo pelo conhecimento de Deus é fatídico. Nós confiaremos no
Senhor perpetuamente, porque o SENHOR Deus é uma rocha eterna; porque Ele abate
ao que habita no alto, na cidade elevada; abate-a, humilha-a até à terra e até ao pó. O

pé a pisará; os pés dos aflitos, e os pés dos pobres. Assim, abençoamos a AdvocaciaGeral da União (AGU) que é o órgão mais elevado de assessoramento do Poder
Executivo do Brasil, considerada função essencial à justiça, assumindo a posição de
órgão de direção superior sem vínculo ao Executivo, Legislativo e Judiciário. Que a AGU
assessore o presidente da República nos assuntos jurídicos, sobre os atos da
administração, e, sugerindo medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse
público. Que a AGU garanta aplicação correta das leis com prevenções e resoluções
dos impasses entre os órgãos jurídicos da administração federal. Abençoamos a AGU
para que interprete a Constituição, as leis, os tratados e outros atos normativos, com
sabedoria e no temor do SENHOR a fim de que haja seguimento uniforme por órgãos e
entidades da administração federal, de maneira que a jurisprudência administrativa no
país seja unificada. Que a AGU oriente normativamente e exerça supervisão técnica
dos órgãos jurídicos de autarquias e fundações públicas, e, na homologação dos
concursos públicos para carreiras da própria AGU. Abençoamos os representantes da
AGU, os Advogados da União, os Procuradores da Fazenda Nacional e os Procuradores
Federais como também os Procuradores Regionais, os Procuradores-Chefes nos
Estados, os Procuradores Seccionais, além dos Escritórios de Representação e seus
familiares, para que exerçam suas funções com temor a Deus e sabedoria do Altíssimo
e sejam ousados contra a corrupção e íntegros no caráter. Declaramos a bênção do
SENHOR JUSTIÇA NOSSA sobre o Superior Tribunal de Justiça nas questões cíveis e
trabalhistas, na instância nas capitais (Justiça Federal e Trabalhista), sobre os Tribunais
Regionais Federais nas cinco regiões, com sede no Distrito Federal, no Rio de Janeiro,
em São Paulo, no Rio Grande do Sul e em Pernambuco e ainda na primeira instância no
interior. E o SENHOR conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme; pois
Nele confia. Declaramos como Igreja, em nome de Jesus, que esperamos no SENHOR,
pois esse é o tempo em que a Sua Palavra é levantada para o despojo; porque a Sua
resolução é que todo o Brasil seja devorado pelo fogo do Seu zelo, pois Ele tem nos
dado lábios puros para invocar o Seu nome e servi-Lo de comum acordo sem vergonha
alguma de nossas obras, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, os
remidos e lavados pelo Seu sangue, e, por isso, Ele abaterá do Brasil os que exultam na
sua soberba, mas o SENHOR levantará milhões de brasileiros modestos, humildes e
tementes que confiam em Seu nome, os quais não cometerão iniquidade, nem
proferirão mentira, e nas suas bocas não se achará língua enganosa, pois são
apascentados, aquietados e não há quem os espante. Por isso, ó Igreja brasileira, cante
alegremente, rejubile e regozije-se, de todo coração, exultem, ó filhos de Deus. Pois o
SENHOR afastou as sentenças que eram contrárias a nós e lançou fora o nosso inimigo.
O SENHOR está no nosso meio!”.

Pv.21:15; Sl.89:14; Mt.23:23; Sl.33:5,8,9; Sl.36:1-6; Dt.4:10; Rm.11:33; Is.26:9; 26:2;
28:15,17,18; 26:3; Sf.3:8,9,11-15

13/SETEMBRO – MINISTÉRIO PÚBLICO (Procuradoria-Geral da República)
“Justiça e direito são o fundamento do trono de Deus; graça e verdade o precedem. O
Senhor julga os povos e estabelece o justo com a Sua justiça e sonda a mente e o
coração de todos. O Senhor é justo juiz e sente indignação todos os dias porque odeia
a iniquidade e ama o juízo. A Palavra de Deus diz que praticar a justiça é alegria para o
justo, mas espanto, para os que praticam a iniquidade. O Senhor é o nosso juiz, o
nosso legislador, e o nosso Rei, que nos salvou e continua nos salvando a cada dia
porque a Sua misericórdia não tem fim. O Senhor tem feito justiça ao Seu povo e tem
Se compadecido dos Seus servos porque ‘SENHOR, Justiça Nossa’ é o Seu nome. A
justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, por isso o justo viverá pela fé, pois
conforme a justiça de Deus, a fé de cada um lhe é atribuída como justiça, pois Deus
decretou que por um só ato de justiça fosse estabelecida a graça sobre todos os
homens para a justificação que gera a vida plena. Assim, decretou Deus, o justo Juiz de
toda a Terra, que o homem seja justificado pela fé em Jesus Cristo, Seu Filho. Logo, já
nenhuma condenação há para os que estão firmemente confiados em Cristo Jesus,
uma vez que Deus condenou o pecado e o puniu na Sua carne na obra expiatória do
Calvário. Proclamamos a justiça de Deus sobre o Brasil a fim de que pelo sangue de
Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que retira pecado, muitos sejam justificados.
Declaramos que nos sujeitamos às autoridades superiores; porque não há autoridade
que não proceda de Deus; e elas foram por Ele instituídas e não nos opomos a essas
autoridades, pois isso seria oposição à ordenação de Deus e os que resistem trarão
sobre si condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem,
e sim quando se faz o mal e quem não quer temer autoridade deve fazer o bem, pois a
autoridade é ministro de Deus para o nosso bem, logo é necessário que lhe estejamos
sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de
consciência, por isso profetizamos que os brasileiros pagarão os tributos porque esses
são ministros de Deus para o serviço público tão necessário à ordem e ao progresso da
nação; da mesma forma, profetizamos que milhões de brasileiros não serão mais
conhecidos como caloteiros, desordeiros e desrespeitadores, mas pagarão a todos o
que lhes é devido: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito,
respeito; a quem honra, honra, pois a ninguém ficarão devendo coisa alguma, exceto o
amor com que os amem uns aos outros; pois quem ama o próximo tem cumprido a lei
de Deus. Da mesma forma, milhões de brasileiros não adulterarão, não matarão, não
furtarão, não cobiçarão, e se há qualquer outro mandamento, tudo se resume num só
preceito: amarás ao próximo como a si mesmo, porque o amor não pratica o mal
contra o próximo; de sorte que o cumprimento da lei é o amor e o brasileiro aprenderá
o caminho do amor. No entanto, caso a maldade prevalecer em alguns, Deus lança
mão do Ministério Público para vingar, para castigar o que pratica o mal, pois Ele é Pai,
e, como um pai disciplina seu filho que ama, Ele também exerce a disciplina aos
homens que resistem às leis humanas as quais, quase sempre são boas. Assim,
abençoamos o Ministério Público brasileiro que é uma instituição independente, que

não pertence a nenhum dos três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, porém
profetizamos que o é dependente do SENHOR e pertencente ao poder do Deus TodoPoderoso, cuja autonomia está na estrutura do estado na permissividade do SENHOR,
não podendo ser extinto ou ter suas atribuições repassadas à outra instituição até que
o Deus Todo-Poderoso decrete coisa nova. Que o Ministério Público brasileiro cumpra
o seu papel fiscalizando o cumprimento das leis que defendem o patrimônio nacional e
os interesses sociais e individuais em conformidade com a Constituição Maior, as
Escrituras Sagradas, fazendo controle externo da atividade policial, promovendo ação
penal pública e expedindo recomendação sugerindo melhoria de serviços públicos,
tudo com temor a Deus e buscando o melhor para o Brasil e a vida dos brasileiros,
conforme os preceitos do SENHOR. Assim, como uma instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, visando defender a ordem jurídica, o regime
democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, declaramos que seja
erguida uma estrutura de consciência cristã neste Ministério Público a qual favoreça
efetivamente os interesses dos brasileiros, principalmente os indisponíveis, pois ‘assim
como o rim pertence a quem o possui, porém é vetado vendê-lo’, analogamente que
seja vetado transmitir tantas idéias macabras e perniciosas pelas mídias as quais tem
gerado tanta destruição aos brasileiros, e ainda, assim como o dinheiro pertencente a
alguém é de fato dessa pessoa, que seja vetado usá-lo para fins destrutivos ou
autodestrutivos em nome da liberdade democrática, uma vez que essa tal liberdade
não compactua com a liberdade espiritual da vida cristã plena. Que o Ministério
Público favoreça verdadeiramente os direitos dos quais a pessoa não possa abrir mão,
como o direito à vida, à liberdade e à saúde, uma vez que a liberdade que coíbe a
saúde e a vida não é liberdade, e não favorece os verdadeiros interesses sociais e
individuais dentro da perspectiva cristã e da sua constituição celeste, as Escrituras
Sagradas. Logo, abençoamos o Ministério Público brasileiro e toda a sua composição,
(1) o Ministério Público da União o qual é integrado pelo Ministério Público do
Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal, Ministério
Público Federal; (2) os Ministérios Públicos dos Estados; e (3) o Ministério Público
junto aos Tribunais de Contas, bem como seus membros, o Procurador-Geral da
República, os Procuradores da República, os Procuradores do Trabalho, o ProcuradorGeral de Justiça, os Promotores e Procuradores de Justiça e os procuradores regionais
da República, e ainda todos os seus funcionários em todas as suas esferas de ação,
como também o Conselho Nacional do Ministério Público, de forma que suas funções
institucionais sejam exercidas com diligência, temor a Deus, zelo do SENHOR,
transparência, honestidade, competência e, acima de tudo, que Deus seja glorificado,
o Seu povo abençoado e o Brasil guardado e protegido de todo mal.”
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14/SETEMBRO – DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DOS ESTADOS
“Louvado seja o Deus Pai, Filho e Espírito Santo; o Deus que permanece no Seu trono
eternamente, trono que erigiu para julgar, pois somente Ele julga o mundo com justiça
e administra os povos com retidão. O SENHOR é também alto refúgio para o oprimido,
refúgio nas horas de tribulação. No SENHOR confiamos e conhecemos o Seu nome,
porque Ele não desampara aqueles que O buscam, por isso O louvaremos de todo o
nosso coração e cantaremos todas as Suas maravilhas. Cantamos louvores ao SENHOR
e proclamaremos os Seus grandes feitos no Brasil e nas nações. Declaramos que o
nosso Deus faz-Se conhecido e O fará mais ainda pelo juízo que executa, pois faz com
que o ímpio seja enlaçado nas obras de suas próprias mãos, lançando os perversos no
inferno e todas as nações que se esquecem Dele, mas o necessitado não será para
sempre esquecido e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente, pois
quando o SENHOR levanta-Se o mortal não prevalece e todas as nações são julgadas na
Sua presença. Assim, profetizamos a misericórdia do SENHOR sobre esta nação e
declaramos que o Brasil é do SENHOR Jesus, portanto, as Suas águas purificadoras do
trono de Deus lavarão milhões de brasileiros e por Sua Palavra a qual é espírito e vida
serão purificados; declaramos a retirada da maldade dos atos de milhões de brasileiros
de diante dos olhos do SENHOR e o fim das ações maldosas de cada um e de seus
governantes, a fim de que aprendam a fazer o bem; que atentem à justiça!
Profetizamos que o opressor (principados, potestades, dominadores e espíritos da
maldade) que age nesta nação seja repreendido, em nome de Jesus e que o direito do
órfão seja defendido, bem como a causa das viúvas e dos necessitados sejam
pleiteados e o povo de Deus marche continuamente para as conquistas. Desta forma
abençoamos a Defensoria Pública da União a fim de que defenda gratuitamente os
direitos do cidadão na Justiça como um poderoso instrumento de cumprimento do
propósito de Deus de modo que Sua mão não pese sobre a nação brasileira e as
maldições de uma defensoria relapsa são sejam imputadas aqui. Por isso clamamos
pela bênção do SENHOR sobre as Defensorias Públicas da União e dos Estados da
Federação: a bênção do temor a Deus, e as suas decorrências, sabedoria,
discernimento, honestidade, transparência, equidade, prosperidade e amor. Que
todos os cidadãos que precisam de assistência jurídica, judicial e extrajudicial que
comprovarem falta de recursos possam efetivamente contar com os serviços gratuitos
da Defensoria Pública da União (DPU) e que essa não despreze, nem menospreze o
cidadão necessitado, nem se esquive frente aos processos, antes, cumpra suas
responsabilidades com largueza de dedicação, conhecimento e recursos, assistindo e
defendendo juridicamente o cidadão em processos cíveis ou criminais no Poder
Judiciário, apresentando recursos aos tribunais e ajuizando ações, bem como o
assistindo extrajudicialmente, dando orientações e aconselhamento jurídico, além de
representá-lo em casos que envolvam órgãos da administração pública federal.
Abençoamos todos os defensores públicos para que desempenhem suas funções com
dignidade e retidão. Declaramos em nome de Jesus, que o defensor público federal no

uso de suas atribuições tenha liberdade cada vez mais para agir na defesa dos
interesses do cidadão com inteireza de coração e coragem, inclusive contra o Estado,
sem ser punido, e, com a mesma determinação, disposição e coragem represente-o
contra as autarquias da União, suas fundações e órgãos públicos federais, como o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Exército. Que cada defensor público
federal empenhe-se como instrumento de Deus nas suas atuações diante de todas as
instâncias jurídicas, Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça Trabalhista,
Tribunais Superiores, Supremo Tribunal Federal e Juizados Especiais Federais. Que
sejam incisivos, em nome de Jesus, ante a Saúde de modo a representar o cidadão
carente que teve acesso negado à internação e tratamento em hospital público.
Clamamos pela manifestação da presença do SENHOR na Sua igreja a fim de gerar
frutos em todo Brasil e que haja substancial diminuição de aflitos e necessitados nesta
nação, pois o SENHOR é o Deus da nossa Salvação, e na Sua presença chega a nossa
oração e a nós Ele inclina os Seus ouvidos. SENHOR, Tu és o nosso Defensor!”.
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15/SETEMBRO – MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES – Itamaraty
“Louvamos ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos amou e nos elegeu antes da
fundação do mundo e nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo em Seu
sacrifício cujo sangue derramado no Calvário nos lava do pecado, purifica, santifica e
nos concede vida plena e eterna, a fim de representá-Lo proclamando as Suas virtudes,
pois Lhe agradou nos retirar do império das trevas para a Sua maravilhosa luz,
transportando-nos para o reino do Filho do Seu amor por Sua terna misericórdia, no
qual temos a redenção, a remissão dos pecados. De sorte que somos embaixadores em
nome de Cristo e cooperadores com Ele, por isso declaramos que o nosso Deus,
através da representação na terra de Seu Filho Jesus Cristo, o resplendor da glória e a
expressão exata do Seu Ser, o qual sustenta todas as coisas pela palavra do Seu poder,
depois de haver feito a purificação dos pecados, e assentar-Se à direita da Majestade,
nas alturas, de onde tudo provém, nos concedeu o ministério da reconciliação,
confiando-nos a tão honrosa Palavra da reconciliação. Assim, do Céu Deus exerceu a
Sua diplomacia na terra enviando Jesus Cristo para um relacionamento de perfeita
aliança de sangue puro porque Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a
terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer
potestades. Tudo foi criado por meio Dele e para Ele. Declaramos a soberania do
SENHOR sobre Sua Igreja, cuja cabeça é Jesus Cristo, e a sua comissão de fazer avançar
o reino de Deus no Brasil e nas nações através do ministério da reconciliação dado a
igreja. Portanto, abençoamos o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que é um
órgão do Poder Executivo, a fim de que exerça sua responsabilidade de
assessoramento a Presidente de República na formulação, desempenho e
acompanhamento das relações do Brasil com outros países e organismos
internacionais e que o faça no temor a Deus e na sabedoria do SENHOR. Declaramos
que nas suas vertentes de atuação - política, comercial, econômica, financeira, cultural
e consular das relações externas, este ministério exerça sua diplomacia, quer
representando, quer informando e também negociando, de modo a cumprir a vontade
plena e soberana de Deus, interagindo com as nações e as abençoando, bem como
fortalecendo o Brasil, sem se envolver com metas, conselhos e tratrados internacionais
que valorizem mais a criatura do que o Criador nem que tomem decisões que
aborreçam o Deus Todo-Poderoso as quais atraem maldições e grandes devastações
ao ser humano e nações, coisas estas tão claramente prescritas na Palavra de Deus.
Abençoamos o Ministério das Relações Exteriores a fim de que consolide e desenvolva
cada vez mais diálogos com os demais órgãos internos do governo brasileiro, da
iniciativa privada, das ONGs, e acima de tudo, a Igreja verdadeira de Jesus Cristo
compromissada com a Sua Palavra, objetivando pautar suas atividades de forma a
refletir as necessidades internas do país as quais repercutem externamente como a
proteção ao meio ambiente, estímulo à ciência e tecnologia, assistência humanitária,
biocombustíveis, e que incluam nesta pauta tudo que possa satisfazer a vontade de
Deus expressa nas Escrituras Sagradas, pois tudo que é de interesse nacional que não

seja do interersse de Deus, deve ser abandonado, mesmo que acarrete perdas
aparentes ou transitórias e descontentamento internacional. Declaramos ainda que
toda política pública somente seja viabilizada enquanto todos os responsáveis por ela
agirem harmonicamente, cooperando entre si, e alinhados com a vontade de Deus,
para que o trabalho diplomático que o Itamaraty tem a exercer nunca corra o risco de
adotar posturas incoerentes, primeiramente diante do SENHOR, como também diante
dos brasileiros e, no longo prazo, frente aos outros países. Assim, que seja sempre
adotada uma postura nacional cristã bem definida, com perspectivas futuras,
considerando sempre Jesus Cristo, o desejado das nações, o único, sem O qual,
qualquer plano, conselho, política, desígnio ou tratado, está fadado ao fracasso, pois
Ele frustra os desígnios das nações quando Sua Palavra é rejeitada. Profetizamos, em
nome de Jesus, o enfraquecimento, a neutralização e a destituição de toda entidade
demoníaca atuante no Ministério das Relações Exteriores do Brasil de modo que haja
uma grande transformação no Palácio do Itamaraty e anexos, e todos os funcionários
públicos que lá trabalham a fim de que este ministério funcione como filtro de Deus
evitando que os ideais satânicos das nações não logrem êxito no Brasil e, por sua vez, o
Brasil influencie com base nas convicções éticas e genuinamente cristãs toda
comunidade internacional, de modo particular a nação de Deus, Israel, pois, antes de
sua formação, o decreto de Deus foi: ‘abençoarei os que te abençoarem e
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem’. Assim, como brasileiros, em nome de Jesus,
abençoamos Israel e oramos para que reine paz em Jerusalém, que cesse os conflitos e
haja abundância de bem-estar, saúde, prosperidade e felicidade em seu terreitório e
habitantes. Que o Brasil seja cada vez mais instrumento de propagação de Jesus Cristo
e de Sua Palavra para as nações e que este ministério seja um canal facilitador para
esta missão. Abençoamos o Ministro das Relações Exteriores, o Secretário-Geral das
Relações Exteriores e todos os Subsecretários-Gerais, bem como todos os funcionários
e pessoas que servem ao Brasil através deste importantíssimo órgão governamental,
em nome de Jesus, para que exerçam suas atividades no temor do SENHOR e sejam
instrumentos para a glorificação de Deus nesta nação. Declaramos fidelidade em todos
os embaixadores brasileiros nas nações a fim de gerar saúde nestas nações e no Brasil,
em nome de Jesus”.
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16/SETEMBRO – CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
“Senhor, somos gratos a Ti por Tua misericórdia. Como filhos Teus e participantes da
Tua amada Igreja comprada pelo sangue do Teu Filho, esperamos em Ti a cada dia.
Declaramos que Tu és o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação em todo
tempo. Não há outro como Tu, pois quando Tu Te ergues, as nações são dispersas, mas
o Teu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares
quietos e tranquilos ainda que desça fogo do céu, caia o bosque e seja a cidade
inteiramente abatida, pois temos recebido o Teu conselho e guardado a Tua Palavra a
qual permanece eternamente. O conselho do Senhor dura para sempre e os desígnios
do Seu coração por todas as gerações, por isso somos bem-aventurados uma vez que
não andamos nos conselhos dos ímpios, antes nosso prazer está na Tua Palavra e nela
meditamos sempre e isso nos condiciona a frutificarmos, a estarmos sempre vigorosos
e a prosperarmos. Tu és o nosso braço forte e conselheiro maravilhoso. Profetizamos
que Jesus é Senhor do Brasil, e, como tal, Ele é seu Braço Forte que habita com a
prudência e dispõe de conhecimento e de conselhos, no entanto se deleita no temor
do SENHOR. Declaramos que o Brasil necessita do Temor do SENHOR, o qual consiste
em aborrecer o mal; a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, pois
esses o SENHOR os aborrece. Porque através do SENHOR, reinam reis, e os príncipes
decretam justiça; governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Através
do conselho do SENHOR o justo se multiplica e as cidades e a nação se alegram. Mas
onde não há conselho fracassam os projetos, e com muitos conselheiros há bom êxito.
Assim profetizamos que a Casa de Deus é o braço forte de Deus nesta nação e, de fato,
espiritualmente, o Seu corpo, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade.
Assim, abençoamos o destacado ministério da Casa Civil que é um órgão diretamente
ligado ao Chefe do Poder Executivo do Brasil. Abençoamos o ministro da Casa Civil,
geralmente considerado o ministro mais importante por suas atribuições envolverem o
assessoramento direto e imediato da presidente do Brasil na coordenação de ações de
governo, inclusive de outros ministérios, bem como a responsbilidade na avaliação das
propostas legislativas que o Chefe do Executivo encaminha ao Poder Legislativo, além
de cuidar da publicação de atos oficiais do governo. Assim, oramos para que (1) o
ministro da Casa Civil preste a assistência e assessoramento direto e imediato à
Presidente da República no desempenho de suas atribuições, em especial nos assuntos
relacionados com a coordenação e na integração das ações do Governo, buscando
sempre ouvir a voz de Deus pontuando o melhor Dele para um governo que Lhe teme;
(2) que haja verificação prévia da constitucionalidade e legalidade dos atos
presidenciais, e sempre dentro do contexto ético e cristão; (3) que haja criteriosa
avaliação e sistemático monitoramento da ação governamental e dos órgãos e
entidades da Administração Pública Federal, em especial das metas e programas
prioritários definidos pelo Presidente da República dando-lhe o necessário suporte e
autonomia para governar com tranquilidade; (4) que haja análise do mérito, da
oportunidade e da compatibilidade das propostas, inclusive das matérias em

tramitação no Congresso Nacional, com as diretrizes governamentais sem nunca
permitir propostas capciosas e contrárias a Palavra de Deus; (5) que haja publicação e
preservação dos atos oficiais com transparência e integridade cristã; (6) que haja
supervisão eficaz e execução íntegra das atividades administrativas da Presidência da
República e, supletivamente, da Vice-Presidência da República como o fogo do Espírito
Santo purificndo toda impureza satânica; (7) que haja avaliação efetiva da ação
governamental e do resultado da gestão dos administradores, no âmbito dos órgãos
integrantes da Presidência da República e Vice-Presidência da República, além de
outros determinados em legislação específica, por intermédio da fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, com liberdade e transparência; (8)
que a Casa Civil execute as atividades de apoio necessárias ao exercício da
competência do Conselho Superior de Cinema (Concine) e do Conselho Deliberativo do
Sistema de Proteção da Amazônia (Consipam); (9) além de operacionalizar o Sistema
de Proteção da Amazônia (Sipam) promovendo o completo monitoramento da região
e a produção de informações em tempo cada vez mais próximo do real buscando
garantir verdadeiramente a segurança territorial do Brasil e que as hostes da maldade
sejam anuladas nesta região e em suas fronteiras, em nome de Jesus; (10) que execute
as políticas de certificados e normas técnicas e operacionais, aprovadas pelo Comitê
Gestor da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil) de modo a garantir
a excelência na segurança e no desempenho na transmissão de dados digitais no Brasil
sem que qualquer entidade das trevas utilize qualquer meio para sabotar a segurança
digital dos brasileiros. Abençoamos a sacretaria da Casa Civil, o ministro chefe e todos
os funcionários e pessoas que servem ao presidente da República de modo a haver um
assessoramento de altíssima qualidade, facilitando assim o governo do país, de modo a
glorificar o SENHOR, gerar alegria aos brasileiros e expansão do Reino de Deus por sua
Igreja genuína, em nome de Jesus. Amém”.
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17/SETEMBRO – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – (CGU)
“Justiça e direito são o fundamento do trono de Deus; graça e verdade o precedem. O
Senhor julga os povos e estabelece o justo com a Sua justiça e sonda a mente e o
coração de todos. O Senhor é justo juiz e sente indignação todos os dias porque odeia
a iniquidade e ama o juízo. A Palavra de Deus diz que praticar a justiça é alegria para o
justo, mas, espanto para os que praticam a iniquidade. O Senhor é o nosso juiz, o
nosso legislador, e o nosso Rei que nos salvou e continua nos salvando a cada dia
porque a Sua misericórdia não tem fim. Declaramos que a verdade brotará da terra, e
a justiça olhará desde os céus. Benignidade e verdade guardam ao rei, e com
benignidade ele sustém o seu trono, mas o SENHOR diz para não menosprezarmos a
correção que vem Dele, nem desmaiarmos quando por Ele somos reprovados; porque
o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, pois é para
disciplina que devemos perseverar, mas os perversos odeiam na porta ao que os
repreende, e abominam ao que fala sinceramente. Profetizamos a prudência do
Senhor sobre a igreja brasileira e sobre o governo do Brasil a fim de observarem
cautelosamente as suas caminhadas, pois o simples dá crédito a toda palavra, mas
quem é prudente atenta para os seus passos, portanto que a Palavra do SENHOR seja
examinada a cada dia pelos que governam esta nação, que não sejam apenas ouvintes,
mas praticantes efetivos, pois o SENHOR está longe dos perversos, mas atende à
oração dos justos e quem ouve atentamente à boa repreensão habita no meio dos
sábios, mas quem rejeita a disciplina menospreza a sua própria alma. Desta forma,
como filhos proféticos de Deus, participantes da Sua igreja, que amamos o nosso Deus,
que atentamos para a Sua disciplina, que propagamos a Sua Palavra e cujas orações
são atendidas por Ele, declaramos a manifestação da presença poderosa de Deus na
Controladoria-Geral da União (CGU) a fim de assistir direta e imediatamente ao
Presidente da República nos assuntos relativos à defesa do patrimônio público e ao
incremento da transparência da gestão, por meio das atividades de controle interno,
auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria. Que a
Controladoria-Geral da União (CGU) exerça como órgão central, a supervisão técnica
dos órgãos que compõem o Sistema de Controle Interno e o Sistema de Correição,
além das unidades de ouvidoria do Poder Executivo Federal, prestando a orientação
normativa necessária. Declaramos em nome de Jesus que todas as atividades
relacionadas à apuração de possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos
e à aplicação das devidas penalidades obedeçam rigorosamente todos os parâmetros
necessários para coibir a fraude, relaxamento, omissão, injustiça, apadrinhamento e
impunidade, de forma que todo embaraço espiritual e humano, deliberado e secreto,
seja desfeito, em nome de Jesus, para que a CGU - Controladoria-Geral da União, no
exercício de sua competência, (1) dê o devido andamento às representações ou
denúncias fundamentadas que receber, em relação à lesão ou ameaça de lesão ao
patrimônio público, e que se empenhe com toda diligência por seu completo
esclarecimento; (2) para que a CGU possa, sempre que constatar omissão da

autoridade competente, requisitar a instauração de sindicância, procedimentos e
diversos processos administrativos, e chamar a si aqueles já em curso em órgão ou
entidade da Administração Pública Federal, para corrigir-lhes o andamento, inclusive
promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível; (3) para que a CGU
encaminhe à Advocacia-Geral da União os casos que configurem improbidade
administrativa e todos quantos recomendem a indisponibilidade de bens, o
ressarcimento ao tesouro público e outras providências a cargo daquele órgão, bem
como estimular, sempre que for preciso, a ação do Tribunal de Contas da União, da
Secretaria da Receita Federal, dos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal e, quando houver indícios de responsabilidade penal, do
Departamento de Polícia Federal e do Ministério Público, inclusive quanto a
representações ou denúncias que se mostrem como manifestações caluniosas. Assim,
abençoamos o Ministro de Estado Chefe da CGU (Controladoria-Geral da União) e
todos os seus funcionários, bem como o Conselho de Transparência Pública e Combate
à Corrupção, a fim de esmerarem-se em gerar provisão de sugestões e debates de
medidas para aperfeiçoamento dos métodos e sistemas de controle e incremento da
transparência na gestão da administração pública e estratégias de combate à
corrupção e à impunidade e que os façam na força do SENHOR. Que, em nome de
Jesus, sejam destituídos, caso não se arrependerem, aqueles que buscam interesses
escusos próprios, partidários, secretos e oligárquicos nacionais e internacionais que
afetem essa nação, em detrimento aos verdadeiros interesses do Brasil e dos
brasileiros, especialmente dos mais necessitados, sem que firam os interesses de Deus
definidos nas Escrituras Sagradas, fundamentado na justiça, misericórdia e fé. Pois,
pela misericórdia e pela verdade, se paga a culpa; mas, pelo temor ao SENHOR os
homens evitam o mal. Assim, que todo arrogante seja destituído da CGU
(Controladoria-Geral da União), em nome de Jesus! Pois, ‘abominável é ao SENHOR
todo arrogante de coração e é evidente que não ficará impune’. Que o Brasil seja
lavado da sujeira da corrupção e da impunidade para que brilhe a sua transparência
sob Jesus, o Sol da Justiça, de modo que a verdadeira liberdade seja conhecida. Que
entre a nação justa com o seu governo para governar o Brasil!”
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18/SETEMBRO – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
“Deus Todo Poderoso, em nome de Jesus Cristo, damos-Te graças pelo dom da
sabedoria e do conhecimento. A Tua Palavra exorta para não nos esquecermos dos
Teus ensinos e para que o nosso coração guarde os Teus mandamentos, porque eles
aumentarão os nossos dias e nos acrescentarão anos de vida e paz. Declaramos,
portanto, que confiamos no Senhor de todo o nosso coração e não nos prenderemos
no nosso próprio entendimento nem seremos sábios aos nossos próprios olhos, antes
reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, O tememos e nos apartamos
do mal, pois é Ele quem endireita as nossas veredas, dá saúde para o nosso corpo e é
refrigério para os nossos ossos. Declaramos que a sabedoria de Deus será revelada em
grande porção nesta nação através da Sua santa e amada igreja cheia do Seu Espírito
de entendimento, pois o momento é urgente e oportuno, uma vez que muitos têm se
enfurecido e imaginado coisas vãs contra a Palavra de Deus e até os governantes e os
educadores de milhões de brasileiros têm conspirado contra o Senhor e a Sua Palavra
e contra a singela, porém contundente, mensagem salvadora do Evangelho de Jesus
Cristo, pelos quais Te pedimos perdão, em nome de Jesus. Agora, nós, na autoridade
do Espírito Santo que nos foi conferida, sabemos e declaramos que toda a Escritura é
inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a
educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente
habilitado para toda boa obra, mas quem rejeita o ensino do Senhor é destruído e
aquele que se esquece da Palavra de Deus terão os seus filhos esquecidos e
envergonhados. Por isso, declaramos que milhões de brasileiros se lembrarão da
Palavra de Deus e que a educação desta nação em todos os seus níveis e graus terá
como fundamento indispensável em seus princípios a instrução bíblica eficaz. Por isso,
abençoamos o Ministério da Educação e toda a sua estrutura regimental de modo a
cada vez mais aperfeiçoar a política nacional de educação nos princípios éticos
cristãos; a priorizar a educação infantil não gerando qualquer embaraço para as
crianças brasileiras a fim de não provocar a ira do SENHOR contra essa nação; a
esmerar-se na educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino
médio, ensino superior, ensino de jovens e adultos, educação profissional e
tecnológica, educação especial e a distância; bem como na avaliação, informação e
pesquisa educacional, na pesquisa e extensão universitária, no magistério, e na
assistência financeira a famílias carentes para a escolarização de seus filhos ou
dependentes, além de educação do campo, indígena e ambiental. Declaramos que o
Conselho Nacional de Educação usará suas atribuições com mais afinco e dedicação
sacerdotal no que diz respeito às normas, deliberações e assessoramento ao Ministro
da Educação, no desempenho das funções e atribuições do poder público federal em
matéria de educação, pois cabe-lhe formular e avaliar a política nacional de educação,
zelar pela qualidade do ensino, velar pelo cumprimento da legislação educacional
adequada aos princípios cristão e assegurar a participação da sociedade e,
principalmente, da Igreja comprometida verdadeiramente com a Palavra de Deus, para

o aprimoramento da educação brasileira. Que o Ministério da Educação e unidades de
ensino, Secretarias de Educação Estadual e Municipal, com seus contingentes, e todas
as suas unidades escolares de ensino público e privado, desde o maternal até os pósuniversitários e quaisquer que sejam, sob suas competências, com os seus educadores,
funcionários e alunos, cujas estruturas malignas foram construídas baseadas no
desprezo à Palavra de Deus e na valorização das ideologias perniciosas, das fábulas,
sofismas, enganos, desperdícios de dinheiro público dos impostos e na libertinagem
através de obscenos kits, cartilhas, CDs e vídeos, etc. tenham tais estruturas
incessantemente denunciadas, frustradas, envergonhadas, rejeitadas, arrebentadas e
transformadas em ruínas, em nome de Jesus Cristo. Assim, declaramos a falência,
agora, dos inimigos de Deus que agem na educação nos municípios, nas Unidades
Federativas e em todo Brasil, e, o que haja liberdade a fim de que as mentes sejam
transformadas pela Palavra de Deus. E que no lugar das estruturas das trevas,
antipedagógicas infames, corrompidas por Satanás, mundanas, carnais e falidas, sejam
erguidas estruturas educacionais por princípios bíblicos na sabedoria, conhecimento e
entendimento do Espírito Santo de modo que os brasileiros tenham suas mentes
mudadas e sejam instruídos, repreendidos, corrigidos, educados na justiça,
perfeitamente habilitados para toda boa obra que Deus designar e, por isso, milhões
de filhos desta Nação serão lembrados do Senhor, e Dele receberão bênçãos do céu, e
da exuberância da terra, e fartura de trigo e mosto, e honrados como príncipes do
Senhor Altíssimo, em nome de Jesus. Declaramos profeticamente, no nome de Jesus,
uma geração de educadores cristãos de excelência, comprometidos com Deus e com
Sua Palavra preciosa, e descomprometidos com o vil ideológico e profano. Tudo para a
glória do Deus Trino! Amém!”
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19/SETEMBRO – MINISTÉRIO DA SAÚDE
“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. O Senhor nos saciará com vida longa e salvação. Declaramos que a
misericórdia do Senhor nos protege diariamente, por isso a nossa alma O bendiz e
tudo que há em nós bendiz ao Seu santo nome e não se esquece de nem um só de
Seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades; quem sara todas
as nossas enfermidades; quem da cova redime a nossa vida e nos coroa de graça e
misericórdia; quem farta de bens a nossa velhice, de forma que a nossa mocidade se
renova como a da águia. Declaramos que pela graça e pelo amor de Deus foi que Jesus
tomou sobre Si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre Si. Jesus foi
traspassado pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas
Suas pisaduras fomos sarados. Declaramos que somos eternamente agradecidos
porque agradou ao SENHOR moê-Lo, fazendo-O enfermar para a nossa cura. A Palavra
de Deus declara que levaram muitos endemoninhados até Jesus; e, simplesmente com
a Sua Palavra os demônios eram expelidos e todos os doentes eram curados, para que
se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ‘Ele tomou as nossas enfermidades e
carregou com as nossas doenças’. Assim, confessamos hoje também, que o Senhor
envie a Sua Palavra e sare a Sua Igreja no Brasil, e nos livre daquilo que é mortal.
Declaramos, acima de tudo, os nossos votos à amada igreja evangélica brasileira por
sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma, pois a vontade de Deus
é a nossa salvação e alegria completa como ocorreu ao Seu povo no passado fazendo-o
sair do Egito com prata e ouro, e entre as suas tribos não havendo um só inválido, pois
ao Senhor pertence a salvação. Declaramos que Jesus Cristo nos resgatou da maldição
da lei, fazendo-Se maldição em nosso lugar para que a bênção de Abraão fosse nossa,
bênção esta que se constituiu em (1) fazê-lo uma grande nação, (2) abençoá-lo em
tudo, (3) engrandecê-lo o nome, (4) serem abençoados os que o abençoarem, (5)
serem amaldiçoados os que o amaldiçoarem, além de (6) nele serem benditas todas as
famílias da terra. Desta forma, declaramos que doença é maldição e o preço que Jesus
Cristo pagou por nós denuncia que ela é ilegal em nosso corpo, logo, declaramos pela
fé que a bênção da cura é nosso direito de herança e redenção. Declaramos também

que não ignoramos os desígnios de satanás, por isso nos fortalecemos no SENHOR e na
força do Seu poder. Revestimo-nos de toda armadura de Deus e resistimos a todas as
forças das trevas, a todo espírito de enfermidade e aos que contribui para as mesmas,
ordenando, em nome de Jesus, que recuem cada vez mais e mantenham-se cada vez
mais afastados do nosso corpo a fim de que no Brasil haja mais salvações e curas.
Rejeitamos toda doença hereditária, pois em Cristo temos uma nova herança e
proibimos satanás e seu antro conservar em nossos corpos quaisquer de suas
enfermidades, pois as nossas, Jesus já levou na cruz e delas já nos redimiu. Declaramos
a Tua Palavra em concordância, pois o Senhor disse que se dois dentre vós, sobre a
terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á
concedido pelo Pai, que está nos céus, e, que onde estiverem dois ou três reunidos em
Teu nome, ali o Senhor estará no meio deles. Assim, declaramos ousada e
confiantemente que o anjo do SENHOR acampa-se ao nosso redor, e nos livra, pois
tememos o Teu nome, SENHOR. Declaramos que não temos medo de doenças e
calamidades, pois de todas elas o SENHOR nos livra. Não tememos más notícias; o
nosso coração é firme, confiante em Ti. Pai, nossa saúde depende do que nos
alimentamos e Tua Palavra diz que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que
procede da boca do Senhor viverá o homem. Declaramos que da Tua Palavra vivemos
e somos abençoados, por isso confessamos em fé no nome de Jesus que andaremos
em saúde, pois a Tua Palavra está nos nossos corações, e ela é vida para nossos corpos
e por ela nosso coração é guardado, pois é dele que procedem as fontes da vida.
Declaramos, assim, em confiança e certeza de fé, na coragem do Espírito Santo, pois
cremos na Tua Palavra, que temos cura e saúde para nossos corpos como membros do
corpo de Cristo. Declaramos que o nosso coração, bem firmado, não teme, e verá
cumprido, nos nossos adversários, o nosso desejo. Assim, como igreja militante no
Brasil e em nome de Jesus, que a vida de Deus expressa por Sua Palavra de salvação,
de cura e de libertação comece a invadir todos os lugares destinados a saúde da
população, os quais estejam sob cobertura do Ministério da Saúde que é um órgão do
Poder Executivo Federal responsável pela organização e elaboração de planos e
políticas públicas voltados para a promoção, prevenção e assistência à saúde dos
brasileiros. Que o Ministério da Saúde, na sabedoria e temor do SENHOR, cumpra a
sua função de dispor de condições para a proteção e recuperação da saúde da
população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e
parasitárias e melhorando a vigilância à saúde, dando, assim, mais qualidade de vida
ao brasileiro, em nome de Jesus. Que o Ministério da Saúde cumpra a sua missão de
promover a saúde da população mediante a integração e a construção de parcerias,
sérias e compromissadas, com os órgãos federais, as unidades da Federação, os
municípios, a iniciativa privada e a sociedade, contribuindo efetivamente para a
melhoria da qualidade de vida e para o exercício da cidadania. Assim, em nome de
Jesus, profetizamos a vergonha, a neutralidade e a falência de todo espírito sangue
suga, imundo e corrupto que se utiliza da ‘máquina’ do Ministério da Saúde e de suas

unidades vinculadas para interesses pessoais, partidários e oligárquicos, gerando com
isso desvio de recursos, ladroagem e abuso de qualquer natureza que não se
identifique com a função e a missão deste ministério, os quais objetivam o bem da
saúde do povo brasileiro. Abençoamos o Ministro da Saúde, e todos envolvidos neste
ministério, bem como as suas unidades vinculadas: Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), Empresa
Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), Fundação Nacional de Saúde
(Funasa), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto Nacional de Traumatologia e
Ortopedia (Into), Instituto Nacional de Câncer (Inca), Instituto Nacional de Cardiologia
(INC), além do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Que toda semente da Palavra de
cura lançada sobre o Brasil comece a germinar, crescer e dar os seus frutos, de agora
em diante, em nome de Jesus!”
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20/SETEMBRO – MINISTÉRIO DA DEFESA
“Pai, a Tua palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela;
por isso declaramos que Brasília e todo o Brasil não só são guardados por Ti, como Te
pertence. Esta nação é do Senhor Jesus Cristo. Declaramos que a Tua glória tem
enchido esta nação como as águas cobrem o mar, pois há um rio de vida que flui do
seu povo santo que brota do Teu trono. Nesta nação há louvores com cânticos e com
gritos de júbilo em todas as suas unidades federativas. Ainda que um exército se
levante contra esta nação, o Senhor a salvará porque aqui se ouve as vozes de júbilo e
de salvação: a destra do Senhor tem feito proezas! Por meio de Jesus, oferecemos a
Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o Seu nome.
Declaramos que nesta nação o esconderijo do Altíssimo se faz presente sendo
habitação para milhões de brasileiros. Declaramos que uma multidão desta nação
descansa à sombra do Onipotente, nossa fortaleza, refúgio e baluarte em quem
confiamos. Declaramos que no Brasil há milhões de crentes em Jesus Cristo que
confiam no Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. O
Senhor guarda esta nação e tem nos salvo do laço de morte e da peste perniciosa,
porque Jesus Cristo é ‘a nossa cura e a nossa proteção’. Sob as Suas asas estamos
seguros e a Sua verdade é pavês e escudo para todos os que Nele confiam. Declaramos
que em todo Brasil há uma força armada celestial que nos livra dos sustos de terror
noturno, das setas tenebrosas que voam de dia, de peste e das enfermidades que se
propagam nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Que seja frustrada
agora, em nome de Jesus, toda maquinação maldosa e tenebrosa arquitetada pelo
conselho de guerra do inferno contra esta nação e contra os justos que nela habitam.
Ainda que caiam mil de um lado e dez mil à direita o justo não será atingido porque ele
confia no Senhor e O tem como a sua força defensiva, ainda que veja o castigo dos
ímpios. Proclamamos que o Senhor é nosso refúgio nesta nação e que fizemos do
Altíssimo a nossa morada, por isso nenhum mau nos sucederá e praga alguma chegará
às tendas dos justos nesta nação, porque o Senhor tem dado ordens aos Seus anjos a
nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Os anjos nos
susterão em suas mãos e não haverá tropeço. Todo espírito das trevas seja
aprisionado, enfraquecido e neutralizado em nome de Jesus, pois conhecemos o poder
do Seu nome e em Seu nome fazemos proezas. Portanto, abençoamos o Ministro de
Estado e todo o Ministério da Defesa o qual é o órgão do Governo Federal incumbido
de exercer a direção superior das Forças Armadas, de modo que, no temor do Senhor,
possa assistir direta e imediatamente o Presidente da República nos assuntos e
providências relacionados ao preparo e emprego conjunto e singular das Forças
Armadas, ao orçamento, organização, legislação, importação e exportação de produtos
de defesa, pessoal, saúde, ensino e desporto dos militares que compõem as Forças
Armadas, aos assuntos afetos ao Sistema de Vigilância da Amazônia e aos que se
destinam a desenvolver e consolidar os conhecimentos necessários para o
planejamento da Defesa Nacional, nela incluídos os aspectos fundamentais da

Segurança e do Desenvolvimento, e que os façam dentro do caráter cristão de
civilidade, comprometimento, coragem, disciplina, ética, hierarquia, honra, lealdade,
patriotismo e profissionalismo, em nome de Jesus. Que o Ministério da Defesa (MD),
bem estruturado, desenvolva suas funções em favor do Brasil e, de forma articulada
entre si, com os Comandos da Marinha (CMAR), do Exército (CEX) e da Aeronáutica
(COMAER), com o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), com a
Secretaria-Geral (SG), e com a Escola Superior de Guerra (ESG). Que exerça, no temor
do Deus dos Exércitos, a sua competência de estabelecer políticas ligadas à Defesa e à
Segurança do País, e da Política de Defesa Nacional (PDN), além da execução
da Estratégia Nacional de Defesa (END), bem como na atuação em temas de grande
alcance, como o Serviço Militar, o orçamento de defesa, política e estratégia militares,
as operações militares e a cooperação internacional em defesa, entre outros. Assim,
em nome de Jesus Cristo, abençoamos toda a estrutura organizacional deste
Ministério: o Estado-Maior de Defesa (EMD); a Secretaria de Política, Estratégia e
Assuntos Internacionais (SPEAI); a Secretaria de Logística, Mobilização, Ciência e
Tecnologia (SELOM); a Secretaria de Organização Institucional (SEORI); e a Secretaria
de Estudos e de Cooperação (SEC); bem como a Escola Superior de Guerra (ESG), órgão
subordinado, e centro de excelência em estudos de alto nível sobre defesa nacional, a
política de aviação civil, Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), órgão que regula a
aviação civil brasileira, e na administração dos aeroportos, com a Infraero (Empresa de
Infraestrutura Aeroportuária), estatal brasileira também vinculada ao Ministério da
Defesa, e, por fim, o Hospital das Forças Armadas (HFA) com sede em Brasília, o qual
integra a estrutura da Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto (SEPESD) do
MD. Declaramos que o Senhor será sempre invocado em todo momento e certamente
Ele continuará sendo a nossa defesa, a nossa vitória e a nossa salvação tanto por terra,
por água, e pelo ar. Que no Brasil seja o nome do Senhor Jesus Cristo glorificado!
Declaramos que o Ministério da Defesa e as forças armadas nacionais em todo
território brasileiro estão nas mãos do Senhor Todo Poderoso e que, por meio deles,
Jesus é e será ainda mais glorificado, em nome de Jesus Cristo! Amém!”.
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21/SETEMBRO – MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
“Do SENHOR é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a Ele
sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu, e Ele mesmo viu tudo quanto
fizera, e eis que era muito bom, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Somente a Ele
compete adorá-Lo, pois o SENHOR, nosso Deus, é o único SENHOR, a quem devemos
amar de todo nosso coração, de toda nossa alma e de toda nossa força. Mas a
transgressão gerou um cataclismo dentro e fora do homem e a terra se tornou maldita
por causa do pecado de Adão que contaminou todos os homens. Graças a Deus que
em Jesus Cristo os pecados estão perdoados e a maldição foi anulada, no entanto, há
uma guerra espiritual sendo travada pelo Deus da paz, por meio do Seu exército
angelical e dos Seus filhos membros da Igreja de Jesus Cristo, os quais detém a
autoridade do Espírito Santo que em breve esmagará debaixo de nossos pés a Satanás.
Assim, ainda há uma ardente expectativa da criação a qual aguarda a revelação dos
filhos de Deus, pois a criação está sujeita a vaidade, não voluntariamente, mas por
causa daquele que a sujeitou, na esperança de que ela mesma seja redimida do
cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos
que toda criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Confessamos e
pedimos perdão ao SENHOR por toda má administração, desvio de recursos públicos e
planejamento ineficaz do Ministério do Meio Ambiente, em nome de Jesus. Na
condição de embaixadores de Jesus Cristo, declaramos a bênção do SENHOR sobre o
Brasil, pois somente a Sua Palavra tem poder para preservá-lo e transformá-lo.
Declaramos que a atmosfera espiritual desta nação será impregnada pelos acordes
ungidos dos louvores ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Espírito Santo, e que a paz do
SENHOR adentre em todos os lares e abençoe todas as famílias brasileiras de modo
que Satanás e todo o Seu antro de confusão e maldades sejam neutralizados através
da poderosa unção gerada pelos cânticos de adoração e pelos gritos cheios de júbilos
de glórias a Deus. Profetizamos, em nome de Jesus, um terrível impacto ambiental nas
estruturas do império das trevas e que tudo que fora planejado pelo seu imundo
conselho para matar, roubar e destruir dentro da jurisdição do Brasil recaia sobre os
seus seres escabrosos e mantenham-se acorrentados com algemas eternas e que
sejam imersos no extremo calor do fogo de Deus, em nome de Jesus. Declaramos que
seja totalmente frustrada, em nome de Jesus, toda artimanha satânica e de seus
emissários que planejam ações contra o meio ambiente brasileiro, o seu clima, a
biodiversidade, as florestas, o patrimônio genético o qual abriga vinte por cento das
espécies terrestres, os recursos hídricos e bacias hidrográficas, o ambiente urbano, o
ambiente rural, o extrativismo, as águas, e todos os recursos naturais renováveis. Que
o Ministério do Meio Ambiente cumpra cabalmente a sua missão de promover a
adoção de princípios éticos e estratégias para o conhecimento, a proteção e a
recuperação do meio ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais, a valorização
dos serviços ambientais e a inserção do desenvolvimento sustentável na formulação e
na execução de políticas públicas com coerência fundamentada no temor do SENHOR

e na ética cívica, em todos os níveis e instâncias do governo e da sociedade.
Abençoamos o Ministério do Meio Ambiente, seu Ministro de Estado e seu Gabinete,
toda a sua Secretaria-Executiva e a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e
Administração e os demais Departamentos, sua Assessoria de Assuntos Internacionais
e a Consultoria Jurídica, a fim de que exerçam suas atribuições dentro das áreas de
competência nos seguintes assuntos: (1) política nacional do meio ambiente e dos
recursos hídricos; (2) política de preservação, conservação e utilização sustentável de
ecossistemas, e biodiversidade e florestas; (3) proposição de estratégias, mecanismos
e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e o uso
sustentável dos recursos naturais; (4) políticas para a integração do meio ambiente e
produção; (5) políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal; e (6)
zoneamento ecológico-econômico. Declaramos, em nome e Jesus, que dias melhores
chegaram e outros ainda melhore estão por vir sobre o Brasil, pois o SENHOR está
cuidando do povo que se chama pelo Seu nome, o povo que não se esqueceu do Seu
Criador, por isso o SENHOR conservará o Brasil em paz e não ferirá esta terra com
maldição. Amém!”.
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22/SETEMBRO – MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIAS – (MME)
“Excelso é o SENHOR, acima de todas as nações, e a Sua glória, acima dos céus. Quem
há semelhante ao SENHOR, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que Se inclina para
ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido; e, do monturo,
o necessitado, para fazê-lo assentar ao lado dos príncipes, com os príncipes do Seu
povo. Porque o SENHOR Deus é sol e escudo; o SENHOR dá graça e glória; nenhum
bem sonega aos que andam retamente. Feliz é o homem que confia no SENHOR dos
Exércitos. Oramos para que sobre o Brasil a Sua graça manifeste-se poderosamente e o
SENHOR confirme as obras de nossas mãos, que aos Seus servos apareçam as Suas
obras e aos seus filhos, a Sua glória! Declaramos que o nosso Deus é a nossa fortaleza
e que não confiamos na abundância dos nossos bens, somos como a oliveira
verdejante, na Casa de Deus, e confiamos na Sua misericórdia para todo o sempre, por
isso sempre Lhe daremos graças e sempre esperaremos no Seu precioso e bondoso
nome. Bendito é o SENHOR, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade.
Ao SENHOR pertence o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade; porque do
SENHOR é tudo quanto há nos céus e na terra; Dele é o reino e Ele mesmo exaltou-Se
por chefe de todos. Riquezas e glórias vêm do SENHOR, e Ele domina sobre tudo, e na
Sua mão há força e poder; pois consigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora,
pois, ó nosso Deus, graças Lhe damos e louvamos o Seu glorioso nome. Assim,
profetizamos um derramamento do Espírito do Temor do SENHOR sobre o Brasil para
que mais brasileiros sejam bem aventurados, tementes ao SENHOR e que se
comprazam nos Seus mandamentos, por isso, cremos e, porque cremos, profetizamos
uma descendência poderosa no Brasil, uma abençoada geração de justos cujas casas
possuirão prosperidade e riqueza, em virtude da justiça eterna. Declaramos que Jesus
Cristo é a maior riqueza de um homem e de uma nação, pois Nele residem todas as
fontes; tudo foi criado Dele, por Ele e para Ele. Declaramos que abominamos o orgulho
nem pomos a esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos
proporciona ricamente com aprazimento, e que somos ricos de boas obras, generosos
em dar e prontos a repartir; que acumulamos tesouros, sólido fundamento para o
futuro, a fim de nos apoderarmos da verdadeira vida. Mas, na condição de mordomos
do SENHOR, declaramos que tudo que Ele colocar em nossas mãos, com zelo faremos
prosperar a fim de que tenhamos o suficiente para não sermos pesados a ninguém,
antes que haja abundância para abençoar os necessitados e muitas glórias a Deus
sejam dadas. Abençoamos o Brasil, as suas riquezas e energias, e declaramos, em o
nome de Jesus, que o Brasil com todas suas riquezas minerais e fontes energéticas
pertencem ao SENHOR. Abençoamos o Ministério de Minas e Energia, o seu Ministro
de Estado, seu Gabinete, suas Secretarias, as empresas públicas e as de economia
mista vinculadas a elas, as autarquias, bem como todos os seus funcionários, a fim de
que cumpram, como mordomos de Deus e no Seu temor, as suas atribuições e
competências nas áreas de geologia, tudo que tange aos recursos minerais e
energéticos; aproveitamento da energia hidráulica; mineração e metalurgia; petróleo,

combustível e energia elétrica, inclusive a nuclear; captação da energia solar e eólica,
da forma mais limpa, transparente, ética, profissional e cristã, em nome de Jesus!
Abençoamos as secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Energético; de
Energia Elétrica; de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis; e Geologia,
Mineração e Transformação Mineral, em nome de Jesus! Que o Comitê de
Monitoramento do Setor Elétrico acompanhe e avalie permanentemente a
continuidade e a segurança do suprimento eletro energético em todo o território
nacional com alta previsibilidade e extrema cautela, em nome de Jesus. Que a Empresa
de Pesquisa Energética cumpra cabalmente a sua finalidade em prestar serviços na
área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor
energético. Que todos os responsáveis pelo Serviço Geológico do Brasil, gestores pela
geração de levantamentos geológicos e hidrológicos básicos do território nacional,
busquem se esmerar em sua função na dimensão do temor do Senhor. Que haja uma
ação sobrenatural do Espírito de Deus na Eletrobrás e na Petrobrás, que são de
economia mista e nas empresas controladas pela Eletrobrás, Furnas Centrais Elétricas
S.A., Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), Companhia de Geração
Térmica de Energia Elétrica (CGTEE), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
(Eletronorte), Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (Eletrosul) e Eletrobrás Termonuclear
S.A. (Eletronuclear), além das autarquias vinculadas ao Ministério: Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM). Abençoamos em nome de Jesus o Conselho
Nacional de Política Energética a fim de formular com sabedoria, entendimento e
inteligência, políticas e diretrizes de energia destinadas a: (1) promover o
aproveitamento racional dos recursos energéticos do país; (2) assegurar, em função
das características regionais, o suprimento de insumos energéticos nas áreas mais
remotas ou de difícil acesso no Brasil; (3) rever periodicamente as matrizes energéticas
aplicadas às diversas regiões do País, considerando as fontes convencionais e
alternativas e as tecnologias disponíveis; (4) estabelecer diretrizes para programas
específicos, como os de uso do gás natural, do álcool, de outras biomassas, do carvão e
da energia termonuclear; e (5) estabelecer diretrizes para a importação e exportação,
de maneira a atender às necessidades de consumo interno de petróleo e seu
derivados, gás natural e condensado, e assegurar o adequado funcionamento do
Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de
Estoques Estratégicos de Combustíveis. Pelas riquezas, energias, recursos, sabedoria,
entendimento, inteligência e força que o SENHOR nos provê no Brasil tributamos a Ele
e ao Seu Santo nome glórias, hoje, sempre e eternamente. Amém!”.
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23/SETEMBRO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO –
(MAPA)
“Pai bondoso e de infinitas misericórdias, declaramos a nossa gratidão por Tua
providência, pois além de ter nos salvo com um amor tão grande através da grande
obra que o Teu Filho JESUS CRISTO por nós realizou naquela cruz, também nos
proveste do ESPÍRITO SANTO que nos ajuda e nos leva às verdadeiras pastagens
verdejantes as quais nos abastecemos, nos alimentamos e nos fortalecemos. Do
SENHOR vem a nossa provisão todos os dias, pois ELE nos escolheu no Brasil para
abençoar e preferiu-nos para fazer de nós Sua morada. Por isso o SENHOR nos
abençoará com abundância o nosso mantimento e de pão fartará os Seus pobres. O
SENHOR vestirá de salvação os sacerdotes do Brasil - eles clamarão ao SENHOR – e de
júbilo exultarão os Seus ungidos. Todos os inimigos de Deus sofrerão vexame, mas
sobre o Seu povo fiel florescerá a Sua coroa. Pelo amor que DEUS tem pelo Brasil, nós
declaramos que esta nação será cheia do conhecimento da glória de Deus e será
abastecida continuamente pelo fluir do rio que brota do Seu Trono, por isso
cantaremos e saltaremos jubilosos entoando que ‘todas as nossas fontes estão no
SENHOR’. Declaramos que o SENHOR, que dá semente ao que semeia e pão para
alimento, Ele também suprirá e aumentará a nossa sementeira no Brasil e multiplicará
o fruto da nossa justiça nessa nação. Declaramos que haverá milhões de trabalhadores
fartos nesta nação, pois o SENHOR é o nosso pastor e nada nos faltará, pois Ele
determinou que a bênção estivesse nos nossos celeiros e em tudo o que colocarmos a
mão; Ele nos abençoará aqui e aonde formos, pois é a terra que o SENHOR nos deu,
porque o trabalhador é digno de seu alimento. Nosso prazer está na Palavra do
SENHOR, por isso seremos bem sucedidos. Declaramos a nossa total dependência do
Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo e que o Brasil ouça e saiba que o SENHOR, nosso
Deus, é o único SENHOR, pois Ele diz: ‘Eu sou o SENHOR, e não há outro; fora de mim
não há Deus’. Assim, como filhos de Deus, membros da Sua santa e amada Igreja,
comprada pelo precioso sangue do Seu Filho Jesus Cristo, e na autoridade do Espírito
Santo, abençoamos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
para que cumpra cabalmente seus atributos de formular e implementar as políticas
para o desenvolvimento do agronegócio, integrando os aspectos de mercado
tecnológicos, organizacionais e ambientais, para o atendimento dos consumidores do
país e do exterior, promovendo segurança alimentar, geração de renda e emprego,
redução das desigualdades e inclusão social. E, para isso, que se esmere em cumprir
integral e satisfatoriamente tais responsabilidades na gestão das políticas públicas de
estímulo à agropecuária, no desenvolvimento do agronegócio e na legalização e
normatização criteriosa e preventiva de todos os serviços vinculados à agricultura,
pecuária e abastecimento. Que o pequeno, o médio e o grande produtor rural sejam
bem contemplados, para a glória de Deus, pelo agronegócio e as atividades de
fornecimento de bens e serviços à agricultura, produção agropecuária, processamento,
transformação e distribuição de produtos de origem agropecuária até o consumidor

final, de modo que seja garantida não somente a produção eficaz, mas a fluidez no seu
escoamento e a consecução do bom negócio, gerando satisfação ao produtor,
abastecimento seguro e aprazível ao consumidor, além de crescimento econômico do
Brasil. Profetizamos, em nome de Jesus, que o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento buscará com rigorosa responsabilidade e temor a Deus integrar sob sua
gestão os aspectos mercadológico, tecnológico, científico, ambiental, organizacional, e,
acima de tudo, ético e moral do setor produtivo e também dos setores de
abastecimento, armazenagem e transporte de safras, além da gestão da política
econômica e financeira para o agronegócio a fim de que, com a integração do
desenvolvimento sustentável e da competitividade, garanta a segurança alimentar da
população brasileira e a produção de excedentes para exportação às outras nações,
fortalecendo o setor produtivo nacional e favorecendo a manutenção sempre
ascendente do Brasil no mercado internacional, abençoando, assim, as nações.
Declaramos que todo sistema de abastecimento de alimentos animais e vegetais desta
nação, desde a sua plantação, cultivo e colheita ou nascedouro, criação e abate, ou,
ainda, fabricação, além de transporte, inspeção, manuseio, comercialização,
estocagem, entrega, contagem, higienização, acondicionamento, exposição até chegar
ao consumidor final, seja monitorado e guardado pelo DEUS TODO-PODEROSO e pelo
Seu exército angelical, e, para isso, em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de
corrupção, o qual gera o negócio paralelo com desvio de recursos, de avareza, que é
idolatria ao dinheiro, de sonegação, o qual frauda o fisco, de consumismo, o qual é
desperdício, de mesquinhez, que anda junto com a miséria, de idolatria, que adoece e
mata uma nação, de glutonaria, que empobrece, paralisa e mata, de soberba, que gera
a resistência por parte do próprio Deus, de roubo e furto, os quais Deus abomina, de
vícios, que matam a vida, de mentira, que é a prática do Diabo e de sabotagem, que é
a conspiração e a manipulação da maldade. Que haja justiça, transparência e alegria na
produção, distribuição e comercialização em toda nação brasileira, em nome de Jesus
Cristo. Abençoamos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, seu
Ministro de Estado, todo o seu gabinete, as suas cinco secretarias, vinte e sete
superintendências estaduais e suas respectivas unidades, sua rede laboratorial, além
das vinculadas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Comissão Executiva
do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), e os milhares de servidores espalhados por
todo o Brasil. Também abençoamos todas as empresas públicas que atuam sobre
ingerência e coordenação do MAPA, além das sociedades de economia mista, e de
todas as Câmaras Setoriais e de todas as Câmaras Temáticas relacionadas aos diversos
setores produtivos do agronegócio brasileiro, em nome de Jesus.”
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24/SETEMBRO – MINISTÉRIO DA ECONOMIA – (ME)
“Do SENHOR é a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam,
mas a Ti, ó Deus também pertencem a justiça, a misericórdia e o perdão. Por isso, nós
somos eternamente gratos, pois em face à nossa transgressão mortal, o SENHOR, por
Seu próprio amor e graça nos socorreu com uma tão grande e dolorosa salvação
através do sacrifício na cruz do Calvário do SEU FILHO JESUS CRISTO, a fim de gozarmos
o Seu plano original estabelecido para nosso bem-estar tanto aqui na terra como na
cidade eterna. Declaramos que sempre nos alegramos sobremodo e cantamos
jubilosos, pois temos prazer no Seu amor e na Sua retidão. Glorificado seja o SENHOR,
que Se compraz na nossa prosperidade, por isso a nossa língua celebrará a Sua justiça,
e o Seu louvor estará continuamente em nossos lábios. Assim, na qualidade de filhos
da aliança de Deus, através de Jesus, declaramos que não somos apenas ouvintes da
Sua Palavra, mas temos o cuidado em meditar nela e guardá-la para obedecer a seus
preceitos e, só assim, prosperaremos. Declaramos que crermos no SENHOR, nosso
Deus, e por isso estamos seguros e também crermos nos Seus profetas, por isso
prosperamos. Seguimos o SENHOR e, dia a dia, negamo-nos a nós mesmos, e isso é
aborrecimento para muitos. Do SENHOR temos recebido a unção para a prudência, a
vigilância, o planejamento, a oração e a ação, pois maior poder tem o sábio do que o
forte, e o homem de conhecimento, mais do que o robusto. Somos proclamadores das
virtudes de Deus, por isso prosperaremos em nosso caminho e seremos bemsucedidos em qualquer lugar, pois o Espírito Santo que habita em nós é o nosso
ajudador infalível que nos guia a toda a verdade. Assim, abençoamos o Ministério da
Economia (ME) para que em toda a sua estrutura administrativa federal haja
abundância de responsabilidade, competência, zelo, profissionalismo, e, acima de
tudo, o temor do Senhor, de modo que garanta a melhor formulação e execução
da política econômica nacional, da administração financeira da União, por meio de
sua Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria da Fazenda, Secretaria de
Planejamento, Secretaria de Previdência e Receita Federal, Secretaria de Comércio
Exterior e Assuntos Internacionais, Secretaria de Desestatização e Desmobilização,
Secretaria de Competitividade e Produtividade e Administração Superior da Estrutura
Fiscal Federal, por meio de sua Secretaria da Receita Federal, por isso, declaramos a
bênção do SENHOR sobre o ministro de Estado da Economia, de modo que sua gestão
seja fundamentada na força, no conhecimento e na sabedoria do Deus Provedor o qual
é a autoridade máxima da economia brasileira. Que as resoluções tomadas sejam
sempre, e, em sua totalidade, na certeza em fé de que o SENHOR Onipotente,
Onisciente e Onipresente, O qual a tudo esquadrinha, está abençoando com a Sua
indispensável sobrenaturalidade. Declaramos, em nome de Jesus, que as atribuições
dos antigos ministérios da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços que agora estão sob a responsabilidade
deste Ministério da Economia sejam firmemente desempenhados dentro dos
princípios da moral, da ética, da honestidade e sob a luz do Espírito Santo e do Temor

do Senhor, de modo que o diabo não obtenha qualquer lugar dentro deste ministério!
Que a administração financeira e a contabilidade pública, a desburocratização, a
gestão e o governo digital, a fiscalização e o controle do comércio exterior, a
previdência e as negociações econômicas e financeiras com governos, organismos
multilaterais e agências governamentais sejam realizados com total prudência,
vigilância e seguindo os princípios da administração financeira por excelência.
Profetizamos a bênção do Senhor sobre o primeiro escalão do ministério da Economia,
de modo que as suas sete secretarias especiais, da Fazenda; da Receita Federal; da
Previdência e Trabalho; do Comércio Exterior e Assuntos Internacionais; da
Desestatização e Desinvestimento; da Produtividade, do Emprego e Competitividade; e
da Desburocratização, Gestão e Governo Digital, além da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional estejam sob a nuvem de Deus, isto é, envolvidos na dimensão do Seu
poder e de Sua sabedoria e guardados de toda influência das trevas, em nome de
Jesus! Oramos, em nome de Jesus, para que as competências do Ministério da
Economia sejam cumpridas no auspício do Espírito do Senhor, do Espírito de sabedoria
e de entendimento, do Espírito de conselho e de fortaleza e do Espírito de
conhecimento e de temor do SENHOR, de modo a formulá-las e executá-las para a
glória de Deus e para o bem desta nação e que não se apartem do conselho do Deus
Todo-Poderoso a fim de que não lhe sobrevenha grande mal. Abençoamos o seu
Ministro de Estado, todos os seus servidores e todos os órgãos públicos e privados que
o integram, direta e indiretamente. Que suas atribuições de (1) formulação e condução
da Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR, (2) formulação dos planos e
programas regionais de desenvolvimento, (3) estabelecimento de estratégias de
integração das economias regionais, (4) estabelecimento das diretrizes e prioridades
na aplicação dos recursos dos programas de financiamento, (5) estabelecimento das
diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia e do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, (6) estabelecimento de
normas para cumprimento dos programas de financiamento dos fundos
constitucionais e das programações orçamentárias dos fundos de investimentos
regionais, (7) acompanhamento e avaliação dos programas integrados de
desenvolvimento nacional, (8) defesa civil, (9) obras contra as secas e de infraestrutura
hídrica, (10) formulação e condução da política nacional de irrigação, (11) ordenação
territorial, e (12) obras públicas em faixas de fronteiras, e tantas quanto a este
Ministério forem inseridas sejam todas exercidas com transparência, integridade
moral, competência, equidade e temor do SENHOR. Declaramos que toda ação que
objetivou e ainda planeja o enriquecimento ilícito, desvio de recursos, corrupção,
extorsão, surrupio e práticas afins criminosas contra o erário nacional, venham à luz,
sejam denunciadas e todos os envolvidos sejam urgentemente penalizados e
condenados à devolução das centenas de bilhões de reais e quaisquer bens desviados
dos cofres brasileiros nos últimos anos e que a impunidade seja debelada em nome de
Jesus, pois quando o homem não se enquadra em fazer o bem, a mão do Deus Todo

Poderoso o abate. Que a praga da corrupção que contamina todas as instâncias seja
desfeita em nome de Jesus e que os líderes, conselheiros e executores que a
encabeçam, projetam e a propagam experimentem o verdadeiro arrependimento e
não tenham descanso até que confessem e devolvam o que não lhes pertencem, para
que as maldições sejam anuladas de suas vidas, famílias e da nação. Por isso, como
Igreja de Jesus Cristo, por identificação, confessamos esta transgressão dos
governantes nacionais e dos que se servem destas transgressões, os quais se
desviaram da verdade e, por isso, afetou a nação brasileira com muitos males.
Pedimos-Te perdão SENHOR e clamamos pela Tua graça e que a Tua forte mão
neutralize todo antro de demônios, dominadores, potestades e principados que age
nesta nação, o qual a subjugou pela corrupção e injustiça, em nome de Jesus. Assim,
na qualidade de benditos de Deus, e frutos da Sua justiça, misericórdia e perdão, nós
declaramos que virão e nos alcançarão muitíssimas bênçãos como nunca ocorreu e
isso será motivo de regozijo para os justos, de espanto para os que praticam a
iniquidade e de terror para o inimigo e o falso. Bendito seja o nosso cesto e a nossa
amassadeira. O SENHOR determinou que a bênção estivesse em nossos celeiros e em
tudo que colocarmos as mãos; e, nos abençoa na terra que nos deu: o Brasil, e onde
pisar os nossos pés. O SENHOR nos abriu o Seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à
nossa terra no seu tempo e para abençoar toda obra das nossas mãos; emprestaremos
a muita gente, porém, não tomaremos emprestado. Declaramos que todos os espíritos
inimigos da igreja do SENHOR JESUS vão vacilar, e serão envergonhados, serão
desfeitos, neutralizados e desbaratados, em nome de Jesus. Declaramos que sejam
abaladas as estruturas econômicas do Brasil, as que se encontram aprisionada pelo
império das trevas, mesmo que para isso seja necessário abalar estruturas financeiras
da jurisdição mundial – a fim de GERAR BEM-ESTAR AOS JUSTOS - os quais pela graça
recebemos um Reino inabalável e, por isso, ocorram exultação e júbilo no Brasil, e
serviço a Deus do modo agradável, com reverência e santo temor. Em nome de Jesus,
que venha o TEU REINO continuamente sobre o Brasil, Senhor! Amém!”
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25/SETEMBRO – INFRAESTRUTURA – (MI)
“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, que por amor do Teu nome VIVE A
INTERCEDER por nós, colocamo-nos diante do Teu Trono majestoso e eterno para
pedir a Tua cobertura e a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos envolvidos nestes
DECRETOS PROFÉTICOS. Declaramos a nossa total confiança em Ti sabendo que tudo
continuará sendo realizado na direção do Teu SANTO e PODEROSO ESPÍRITO, uma vez
que somente do SENHOR dependemos. Como Igreja remida e lavada pelo sangue do
Cordeiro de Deus a qual triunfa gloriosa de fé em fé, e que milita a Tua causa aqui
nesta nação para glorificar ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus 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 em Sua PALAVRA, determinamos que, em nome de Jesus, seja neutralizado,
amordaçado, enfraquecido e envergonhado todo espírito das trevas que tem tentado
manifestar, manter e desenvolver o caos no Ministério da Infraestrutura e em todas as
suas entidades da administração pública federal indireta, seus conselhos, suas
comissões, secretarias e o seu instituto de pesquisas e declaramos a bênção do
SENHOR sobre toda sua composição, em nome de Jesus. Desta forma, declaramos a
bênção do Deus Todo Poderoso sobre a Agência Nacional de Transportes Aquaviários
(ANTAQ), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); a Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT), a VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., a Companhia Docas do
Maranhão (CODOMAR), a Companhia Docas do Ceará (CDC), a Companhia Docas do
Espírito Santo (CODESA), a Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), a
Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), a Companhia Docas do Pará
(CDP), a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), a Companhia Docas do
Rio de Janeiro (CDRJ), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO)
e a Empresa de Planejamento e Logística (EPL), além da bênção sobre o Conselho de
Aviação Civil, o Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante, a Comissão Nacional
das Autoridades nos Portos, a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, o
Conselho Nacional de Trânsito, o Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias e as
quatro Secretarias, em nome de Jesus! Declaramos a bênção do SENHOR sobre toda
composição do Sistema Nacional de Viação: sobre o Sistema Federal de Viação e sobre
os sistemas de viação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e em todos os
seus subsistemas: Rodoviário, Ferroviário, Aquaviário e Aeroviário, em nome de Jesus
Cristo de Nazaré, Aquele que vive e reina para sempre. Em nome de Jesus,
abençoamos o (1) Subsistema Rodoviário Federal, composto por todas as rodovias
administradas pela União; (2) o Subsistema Ferroviário Federal, compostas pelas
ferrovias existentes e planejadas pertencentes aos grandes eixos de integração
interestadual, inter-regional e internacional, seus pátios e terminais, as oficinas de

manutenção e demais instalações de propriedade da União, de modo que atendam os
grandes fluxos de transporte de carga ou de passageiros, possibilitem o acesso a
portos e terminais do Sistema Federal de Viação, possibilitem a articulação com
segmento ferroviário internacional e promovam ligações necessárias à segurança
nacional. Abençoamos também, em nome de Jesus, (3) o Subsistema Aquaviário
Federal composto de vias navegáveis, portos marítimos e fluviais, eclusas e outros
dispositivos de transposição de nível, interligações aquaviárias de bacias hidrográficas,
e facilidades, instalações e estruturas destinadas à operação e à segurança da
navegação aquaviária; e (4) o Subsistema Aeroviário Federal, composto de (a)
aeródromos públicos que atendam ao tráfego aéreo civil, regular e alternativo,
doméstico e internacional, no País ou que sejam estratégicos para a integração e a
segurança nacional, (b) conjunto de aerovias, áreas terminais de tráfego aéreo e
demais divisões do espaço aéreo brasileiro necessário à operação regular e segura do
tráfego aéreo; e (c) todo conjunto de facilidades, instalações e estruturas terrestres de
proteção ao voo e auxílio à navegação aérea. Que toda maquinação do conselho das
trevas cujo plano seria o uso deste Sistema Nacional de Viação para provocar o terror e
o caos na população seja frustrada em nome de Jesus, e, seja estabelecido o caos no
arraial do inimigo para a sua própria ruína, além do estabelecimento da ordem, do
equilíbrio, da paz, da moderação, da segurança, da eficácia e do conforto em todo
Ministério da Infraestrutura, no seu sistema de viação e cada subsistema, em nome de
Jesus. Da mesma forma, declaramos que fuja do Ministério da Infraestrutura, Sistema
Nacional de Viação, cada Subsistema e de todos os seus funcionários e usuários, em
nome de Jesus Cristo, todo espírito que promova perturbação, transtorno,
inquietação, desassossego, conturbação, tumulto e desordem em nome de Jesus.
Declaramos que as portas do Ministério da Infraestrutura serão fechadas para a
injustiça, para a iniquidade, para a transgressão, para a inimizade, para a falsidade,
para a corrupção e para a violência, em nome de Jesus Cristo de Nazaré; e, que esse
Ministério da Infraestrutura abrirá as suas portas para que entre e flua a justiça de
Deus, retidão e fidelidade de modo que suas atribuições sejam cumpridas na sabedoria
e temor do SENHOR. Que o Ministério da Infraestrutura esmere-se em promover e
cumprir a política nacional de transportes ferroviário, rodoviário, aquaviário,
aeroportuário e aeroviário, bem como a política nacional de trânsito, que seja sábio na
formulação e supervisão da execução da política referente ao Fundo de Marinha
Mercante, destinado à renovação, recuperação e ampliação da frota mercante
nacional, em articulação com os ministérios competentes; que seja prudente na
formulação de políticas e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento do setor de
portos e instalações portuárias marítimos, fluviais e lacustres e execução e avaliação
de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura e da
superestrutura dos portos e das instalações portuárias marítimos, fluviais e lacustres;
que seja justo na formulação, coordenação e supervisão das políticas nacionais do
setor de portos e instalações portuárias marítimos, fluviais e lacustres; que se

mantenha firme participando no planejamento estratégico, no estabelecimento de
diretrizes para sua implementação e na definição das prioridades dos programas de
investimentos em transportes; que seja equânime na elaboração ou aprovação dos
planos de outorgas, na forma prevista em legislação específica; que seja sábio e firme
no estabelecimento de diretrizes para a representação do País em organismos
internacionais e em convenções, acordos e tratados relativos às suas competências;
que busque o temor do Senhor no desenvolvimento da infraestrutura e da
superestrutura aquaviária dos portos e das instalações portuárias marítimos, fluviais e
lacustres em seu âmbito de competência, com a finalidade de promover a segurança e
a eficiência do transporte aquaviário de cargas e de passageiros; e que em paz
aperfeiçoe a aviação civil e infraestruturas aeroportuária e aeronáutica civil, em
articulação, no que couber, com o Ministério da Defesa, em nome de Jesus. Que o
Senhor abençoe tremendamente este Ministério da Infraestrutura, de modo que todas
as vinte e uma competências a ele atribuídas sejam cumpridas no zelo e temor do
Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o ministro de estado da
infraestrutura, todos os seus funcionários e familiares, além de todas as empresas
públicas e de economia mista, ligadas ao seu propósito, de modo que nestes lugares
sejam levantados portais de bênçãos com a unção poderosíssima do Espírito Santo de
Deus e do Seu fogo santo, além da guarda pelo santo, poderoso e excelente exército
angelical, a fim de neutralizar toda e qualquer força maligna das trevas oriunda de
satanás e de seu antro demoníaco sobre todos os funcionários, sobre todos os
equipamentos, sobre todos os operadores e sobre todo Ministério da Infraestrutura a
fim de que haja fluidez em tudo que é objeto da sua competência cujo alvo final é
promover o crescimento e aperfeiçoamento do Reino de Deus e da IGREJA verdadeira
no Brasil, em prol dos brasileiros e das nações aliançadas, em nome de JESUS!”
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26/SETEMBRO – MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - (MDR)
“Declaramos o nosso temor ao Deus Todo Poderoso, Àquele de quem não se zomba;
pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a
sua própria carne da carne colherá corrupção; mas o que semeia para o Espírito do
Espírito colherá vida eterna. Assim, afirmamos que não nos cansaremos de fazer o
bem, porque no tempo determinado por Deus ceifaremos e enquanto temos
oportunidade continuaremos fazendo o bem a todos, mas principalmente aos da
família da fé, pois quando esses são abençoados, todos são beneficiados e
desenvolvidos, pois Deus abençoa a todos dentro do Seu reino, especialmente a sua
Igreja, a qual é a coluna e o baluarte da verdade. Assim, oramos em nome de Jesus
Cristo, para que o Brasil sirva ao SENHOR com suas riquezas e recursos e que seja
neutralizado e falido todo conselho das trevas que coloca as coisas criadas, recursos e
riquezas, acima do Criador, pois o decreto celeste é para que busquemos em primeiro
lugar o reino de Deus e a sua justiça a fim de que os recursos básicos ao homem sejamlhe disponíveis abundantemente. Profetizamos, assim, o sábio gerenciamento das
riquezas e dos recursos do Brasil, com temor e tremor, uma vez que do SENHOR é a
terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, e cada um dará
contas de si mesmo a Deus, Àquele que é competente para julgar vivos e mortos.
Confessamos os vergonhosos pecados nacionais de corrupção, desvio de recursos e
ladroagem de bilhões de reais e a ineficácia de governos anteriores em só conseguir
descobrir um por cento dos bilhões desviados e, deste, apenas recuperar quantias
insignificantes. Por tais transgressões, pedimos perdão ao SENHOR e clamamos por
Sua justiça a fim de que VERDADEIRAMENTE tais recursos sejam reintegrados ao erário
público e os responsáveis pelos desvios perniciosos, fruto da frouxidão moral,
continuem sendo desmascarados, denunciados, julgados e punidos por tão horrendos
delitos, a fim de que sejam aplicados todos os recursos destinados ao desenvolvimento
regional conforme as atribuições e as competências deste Ministério do
Desenvolvimento Regional, tão relevante para a nação. Por isso, em nome de Jesus,
renegamos Mamóm e toda maquinação tenebrosa de origem satânica e humana,
explícita e secreta, que visa o ganho por meios ilícitos e o surrupio dos recursos e das
riquezas da nação brasileira, através do Ministério do Desenvolvimento Regional em
virtude de um histórico recente com tantas irregularidades e desvios os quais foram
denunciados abertamente e com repercussão mundial. Portanto, abençoamos, em
nome de Jesus, todo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), a fim de que se
esmere no desafio de integrar, numa única Pasta, as diversas políticas públicas de
infraestrutura urbana e de promoção do desenvolvimento regional e produtivo,
reunindo iniciativas que estavam sob a responsabilidade dos antigos Ministérios das
Cidades e da Integração Nacional, e adaptado para otimizar a administração de
programas, recursos e financiamentos, sendo, desta forma, um dos maiores
interlocutores do Governo Federal com os 5.570 municípios brasileiros. Portanto, que
haja o cumprimento, no temor do Senhor, das suas atribuições de modo a atuar de

forma articulada com as grandes estratégias de Desenvolvimento Regional e Urbano,
de acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e a Política Nacional
de Desenvolvimento Urbano, as quais são áreas que afetam diretamente a vida da
população. Declaramos, em nome de Jesus, que o Ministério do Desenvolvimento
Regional coordene com a sabedoria do Deus Altíssimo o maior programa habitacional
do Brasil, o Minha Casa, Minha Vida (MCMV), a fim de que continue realizando o
sonho da casa própria e da moradia digna para milhões de brasileiros e, que, de agora
em diante, a atuação do programa seja muito mais integrada às demais políticas de
governo, sobretudo com foco na qualidade do ambiente construído, cujo objetivo é
que as moradias estejam acopladas a uma estratégia de desenvolvimento com geração
de emprego e de infraestrutura para a qualidade de vida. Oramos e profetizamos em
nome de Jesus para que a política nacional de proteção e defesa civil; a política
nacional de recursos hídricos; a política nacional de segurança hídrica; a política
nacional de irrigação, tendo um foco especial nas competências do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; a política nacional de habitação; a política
nacional de saneamento e a política nacional de mobilidade urbana sejam totalmente
voltadas para o bem dos brasileiros em conformidade com a vontade boa, perfeita e
agradável do Senhor. Que todos os demais atributos e competências, entre eles: a
formulação e gestão da política nacional de ordenamento territorial; o
estabelecimento de normas para o cumprimento dos programas de financiamento
relativo ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, ao Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e ao Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO; o estabelecimento de normas para o
cumprimento das programações orçamentárias do Fundo de Investimentos da
Amazônia - FINAM e do Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR; o
estabelecimento de diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos do Fundo de
Desenvolvimento da Amazônia - FDA, do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste FDNE e do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO; o estabelecimento de
diretrizes e critérios de alocação dos recursos do Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social - FNHIS; o estabelecimento de metas a serem alcançadas nos
programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana
realizados com aplicação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS; o estabelecimento de diretrizes e normas relativas à política de subsidio à
habitação popular, ao saneamento e à mobilidade urbana; os planos, programas,
projetos e ações de desenvolvimento regional, metropolitano e urbano; os planos,
programas, projetos e ações de: (a) gestão de recursos hídricos; e (b) infraestrutura e
garantia da segurança hídrica; os planos, programas, projetos e ações de irrigação; os
planos, programas, projetos e ações de proteção e defesa civil, gestão de riscos e de
desastres; e, os planos, programas, projetos e ações de habitação, de saneamento, de
mobilidade e de serviços urbanos, que todos eles sejam cumpridos eficazmente e no
temor do SENHOR, em nome de Jesus. Assim, que a unção do justo tome vulto no

Ministério do Desenvolvimento Regional e que fujam amedrontados todos os
demônios, dominadores, potestades e principados que tentem agir neste órgão
governamental de grande relevância a fim de que a miséria seja erradicada no Brasil e
os mais carentes sejam ricamente abençoados. Que qualquer integrante deste
Ministério que se serve dele para enriquecimento ilícito, caso não se arrependa, seja
DENUNCIADO, JULGADO, e PUNIDO e, até DESTITUÍDO de suas funções, em nome de
Jesus. Que adentre o Rei da Glória para que o aperfeiçoamento, o desenvolvimento
acelerado e a integridade moral estejam sempre acoplada a este Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR), em nome de Jesus! Amém!”.
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27/SETEMBRO – MINISTÉRIO DA CIDADANIA
“Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho que Se encontra assentado a Tua direita, damosTe graças por esta nação, além do governo e das autoridades que o Senhor constituiu
nela. Damos-Te glórias e honras pela instalação, crescimento, avanço e
aperfeiçoamento da Tua santa e amada Igreja no Brasil a qual faz parte do Teu Reino,
cuja história está sendo contada, uma vez que o SENHOR já a escreveu antes mesmo
de teres criado o mundo. Declaramos que a Tua Igreja, lavada e remida pelo sangue do
Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, dentro da unção do Teu Espírito e através da Tua
Palavra é o único organismo verdadeiramente vivo nesta nação e em todo universo,
portanto, capaz de fazer a obra de Deus, em continuidade a obra que Cristo fez, e,
ainda outras maiores, desfazendo as obras do diabo. Pai, a Tua Palavra diz que se o
Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela; por isso declaramos que o Brasil
não somente é guardado por Ti, mas a Ti pertence. Declaramos que no Brasil não há
salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu brasileiro não existe nenhum outro
nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Declaramos que a
Tua glória tem enchido todo território nacional como as águas cobrem o mar, pois há
um rio de vida que flui no Seu povo santo o qual brota do Teu Glorioso Trono o qual é
suficiente para desbaratar exércitos. Declaramos: ‘ainda que um exército se levante
contra o Brasil, o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, o salvará porque aqui se ouve
vozes de júbilo e de salvação, pois a destra do Senhor tem feito proezas’. Na verdade,
aqui não temos cidade permanente, mas moramos numa em que se busca a cidade
que há de vir. Por isso, por meio de Jesus sempre oferecemos a Deus sacrifício de
louvor, que é o fruto de lábios que confessam o Seu nome. Na condição de
embaixadores de Cristo e profetas de Deus nesta geração e no Brasil, nos levantamos,
em nome de Jesus, para declarar ilegal e totalmente contrária a Tua santa e soberana
vontade toda obra intitulada ‘cultural’, que promova ações antagônicas a Tua Palavra
em qualquer cidade ou área do território brasileiro. Repreendemos na autoridade de
Jesus Cristo de Nazaré, toda entidade das trevas que controle e desenvolva as
religiões, ídolos e objetos afins, músicas, literatura, filmes e demais expressões
contrárias à sã doutrina apostólica cristã e que confundam as mentes dos brasileiros
pelos espíritos de religiosidade e engano, idolatria, encantamento, sedução e
mundanismo e que suas forças sejam neutralizadas, amordaçadas e aprisionadas em
nome de Jesus. Declaramos a falência dos ídolos e a neutralização dos seus demônios
que agem na cultura e no folclore popular brasileiro. Da mesma forma, que sejam
neutralizados, amordaçados e desbaratados, em todas as cidades do Brasil, todo
espírito que gera, controla e desenvolve as seitas satânicas e as falsas religiões,
inclusive o ‘cristianismo’ sem o fundamento de Jesus Cristo, sem estrutura ou sem
cobertura das Escrituras Sagradas. Que haja confusão no arraial do inimigo e toda
festa, dança, rituais e mitos sejam desmascarados e envergonhados e considerados
pelos seus seguidores como totalmente sem fundamento e coisa vã. Declaramos que
esses seguidores se dobrarão ao senhorio de Jesus Cristo, a fim de serem salvos para a

glória de Deus e todo legado maligno seja interrompido totalmente. Declaramos
também que no Brasil serão levantados homens e mulheres que administrarão a
chamada ‘cultura popular’ com a sabedoria e com o entendimento de Deus, a fim de
que, em tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam glorificados. Profetizamos que
dias melhores chegaram e as portas do inferno não prevalecerão, antes, serão
queimadas e destruídas, e as hostes infernais recuarão, enfraquecerão, serão
neutralizadas e fugirão da nossa presença em função da presença poderosa conosco
do Leão da Tribo de Judá, o Senhor dos Exércitos, em Seu Espírito, além do Seu temível
exército angelical. Assim, abençoamos o Ministro e todo Ministério da Cidadania, bem
como o seu programa Pátria Voluntária, a fim de que os seus objetivos sejam
cumpridos com a sabedoria e no temor do Senhor, de modo que haja a promoção, a
valorização e o reconhecimento do voluntariado no país; o desenvolvimento da cultura
da educação para a cidadania e o engajamento dos cidadãos; o fortalecimento das
organizações da sociedade civil; o estímulo à integração e à convergência de interesses
entre voluntários e iniciativas que demandem ações de voluntariado; e a participação
ativa da sociedade na implementação de ações transformadoras da sociedade, em
nome de Jesus! Que o Ministério da Cidadania, dentro de suas atribuições, seja capaz
de cumprir suas metas com excelência de modo a (1) firmar parcerias com entidades
públicas ou privadas visando à mobilização, à divulgação e ao desenvolvimento de
atividades voluntárias; (2) fomentar projetos de cooperação nacional e internacional
para a promoção do voluntariado; (3) promover a integração das bases de dados sobre
entidades responsáveis por atividades voluntárias; (4) promover o desenvolvimento e
a gestão da base de dados e das estatísticas sobre as atividades de voluntariado no
país; (5) dar visibilidade a projetos e pesquisas sobre voluntariado no país; (6) aprovar
código de ética do voluntariado; (7) elaborar relatório de atividades e de execução do
Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado; e, (8) atuar como secretaria
executiva do conselho e prestar apoio técnico.
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28/SETEMBRO – MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES.

“Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dEle é a sabedoria
e o poder; é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis; Ele
dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o
escondido; conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Em JESUS CRISTO está
o ESPÍRITO DO SENHOR, o ESPÍRITO DE SABEDORIA, e de ENTENDIMENTO, o ESPÍRITO
DE CONSELHO e de FORTALEZA, o ESPÍRITO DE CONHECIMENTO e de TEMOR DO
SENHOR. Estes sete espíritos de Deus estão na Sua Igreja a qual reflete a Sua glória
aqui na terra, pois ela é a morada da glória de Deus. Declaramos que o povo que se
chama pelo nome de Deus, na humildade de espírito, na oração, na busca pelo Senhor,
na conformidade dos Seus caminhos e envolvido na verdadeira adoração ao Deus
Todo-Poderoso é cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a
obra a qual o SENHOR determinou ser necessária ao crescimento e aperfeiçoamento
do Seu Reino através da Sua igreja, e que a ‘sustentabilidade’ do céu que nos preserva
a unção do Espírito Santo e a sabedoria continuará nos propiciando a exuberância da
terra e a fartura de trigo e de mosto ainda mais. Assim, como Igreja, em nome de
Jesus, abençoamos o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do
Brasil, o seu Ministro de Estado e todos os que compõem este Ministério a fim de que
cumpra suas atribuições, mesclando as funções dos antigos Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação e Ministério das Comunicações, norteando as ações que
contribuam para o desenvolvimento nacional por meio de iniciativas que valorizem o
avanço do conhecimento e da inovação, com a ênfase focada na excelência científica e
tecnológica, na consolidação da indústria inovadora e na capacidade de enfrentar com
conhecimento os desafios impostos à sociedade, e, desta forma, manifestar a glória de
Deus por meio deste ministério federal. Que todos os seus doze temas estratégicos
sejam desenvolvidos com a cooperação do Deus Todo Poderoso, envolvidos pela ação
poderosa do Espírito de Deus e auxiliados pelos santos anjos do Senhor e, assim, cada
um deles, isto é, a aeroespacial e defesa; a água; os alimentos; os biomas e a
bioeconomia; as ciências e as tecnologias sociais; o clima; a economia e a sociedade
digital; a energia; os minerais estratégicos; o nuclear; a saúde e as tecnologias
convergentes e habilitadoras possam ser tremendamente aperfeiçoadas, contando
com a importante colaboração de secretarias estaduais e municipais, agências de
fomento, espaços científico-culturais, instituições de ensino e pesquisa, sociedades
científicas, escolas, órgãos governamentais, empresas de base tecnológica e entidades
da sociedade civil, tudo visando o melhor para o Brasil e para que Deus seja
glorificado. Que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do
Brasil, cuja competência é de abrigar o patrimônio científico e tecnológico nacional e o
seu desenvolvimento, a política de cooperação e intercâmbio concernente a esse
patrimônio, a definição da Política Nacional de Ciência e Tecnologia, a coordenação de
políticas setoriais, a política nacional de pesquisa, desenvolvimento, produção e
aplicação de novos materiais e serviços de alta tecnologia, assim os façam conforme

princípios que norteiam a ética cristã, com a devida clareza, moralidade,
responsabilidade e esforços. Que Deus abençoe, além da Secretaria Executiva do
MCTIC, as suas cinco secretarias, denominadas finalísticas, ou seja, a Secretaria de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SETEC), a Secretaria de Políticas e
Programas de Pesquisa e Desenvolvimento (SEPED), a Secretaria de Políticas Digitais
(SEPOD), a Secretaria de Telecomunicações (SETEL) e a Secretaria de Radiodifusão
(SERAD) e ainda as trinta e três instituições que estão ao MCTIC vinculadas que
desenvolvem pesquisa nas mais diversas áreas do conhecimento, 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 o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil.
Declaramos, em nome de Jesus, que milhões de brasileiros aceitarão a Palavra de Deus
e esconderão nos seus corações os Seus mandamentos; os seus ouvidos estarão
atentos à sabedoria, buscarão como a prata e a procurarão como aos tesouros
escondidos; e, inclinarão a sua alma ao entendimento e por ele alçarão a voz; e,
também clamarão por inteligência. Assim, nesta busca, entenderão o temor do
SENHOR e acharão o conhecimento de Deus. Declaramos que a atmosfera espiritual do
Brasil seja livre das investidas malignas que visam enredar as mentes com suas
filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e os rudimentos do mundo e
não de Cristo; portanto, declaramos que fuja desta nação todo espírito de engano e de
falsa ciência, e que sua falácia seja desmascarada, envergonhada, neutralizada e
destruída, em nome de JESUS CRISTO DE NAZARÉ. Declaramos que nossas mentes
brilharão nesta nação, pois fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e, por isso,
buscamos e pensamos as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de
Deus; não pensaremos nas coisas que são daqui da terra. Profetizamos que a unção do
Espírito de Cristo fluirá livremente na Igreja do Brasil a fim de manifestar a glória de
Deus em tudo, inclusive na ciência, na tecnologia, nas inovações e nas Comunicações
desta nação e no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, tudo
para a glória de Deus e em nome de Jesus! Amém!”
Dn.2:20-22; Is.11:2, 10; Ap.4:5; 1 Rs.7:14; 2 Cr.7:14; Gn.27:28; Pv.2:1-7; Dn.1:17-18;
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29/SETEMBRO – MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
“Pai, a Tua palavra diz que praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto, para
os que praticam a iniquidade. Justiça e direito são o fundamento do Teu trono; graça e
verdade Te precedem. O Senhor julga os povos e estabelece o justo com a Sua justiça e
sonda a mente e o coração. O Senhor é justo juiz e sente indignação todos os dias
porque odeia a iniquidade e ama o juízo. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso
legislador, o Senhor é o nosso Rei; Ele nos salvou e tem nos salvo em cada dia porque a
Sua misericórdia não tem fim. O Senhor tem feito justiça ao Seu povo e tem Se
compadecido dos Seus servos porque este é o Seu nome: ‘SENHOR, Justiça Nossa’. A
justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, por isso o justo viverá pela fé, pois
conforme a justiça de Deus, a fé de cada um lhe é atribuída como justiça, pois Deus
decretou que por um só ato de justiça fosse estabelecida a graça sobre todos os
homens para a justificação que gera a vida plena. Assim, decretou Deus, o justo Juiz de
toda a Terra, que o homem seja justificado pela fé em Jesus Cristo, Seu Filho. Logo, já
nenhuma condenação há para os que estão firmemente confiados em Cristo Jesus,
uma vez que Deus condenou o pecado e o puniu na carne de Cristo na obra do
Calvário. Proclamamos a justiça de Deus sobre todo o Brasil a fim de que, pelo sangue
de Jesus Cristo, muitos sejam justificados. Declaramos que nesta nação há um justo
que domina no temor do Senhor e que muitos serão feitos justiça como se nunca
houvera pecado. Declaramos que a justiça pelo sangue de Jesus invadirá esta nação
para fazer crescer a Igreja brasileira, para fazer muitos participantes da Nova Aliança e
provar a remissão dos pecados, para que muitos sejam redimidos da mão de Satanás e
dos pecados, para que haja purificação dos pecados e muitos sejam salvos da ira
vindoura, para a santificação e serem para uso exclusivo de Deus, e terem suas vestes
lavadas e branqueadas e alcançarem o direito de estar diante do Trono de Deus, o
verdadeiro Palácio da Justiça do universo. Proclamamos a justiça de Deus no Brasil, a
fim de que o justo domine no temor do Senhor para livrar muitos da morte, para
exaltar esta nação, além das nações da terra, para estabelecer o governo, e para
estabelecer a paz, a tranquilidade e a segurança. Seja neutralizada no Brasil toda
injustiça, parcialidade nos julgamentos e toda rede de corrupção entre os que
advogam e julgam. Que venha a manifestação da presença do Senhor, pois, assim virá
o Seu julgamento com justiça sobre a terra e sobre o mundo e sobre os povos com
equidade, uma vez que Nele está o fundamento da equidade, do juízo e da justiça, em
nome de Jesus! Abençoamos o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, o
seu ministro de estado e sua família, todos os seus funcionários e devidos familiares,
bem como todos os segmentos que estão envolvidos direta ou indiretamente com o
este MJSP. Que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no uso de suas atribuições,
respeite o princípio da independência dos três Poderes governamentais, de modo que
não interfira naquilo que não seja de sua competência, no entanto, que exerça com
plena autoridade, equidade, justiça e no temor do Senhor, tudo pertinente a sua

competência e atribuição como um órgão da administração federal, conforme os
assuntos: (I) defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias
constitucionais; (II) política judiciária; (III) direitos dos índios; (IV) entorpecentes,
segurança pública, Polícias Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal e do
Distrito Federal; (V) defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do
consumidor; (VI) planejamento, coordenação e administração da política penitenciária
nacional; (VII) nacionalidade, imigração e estrangeiros; (VIII) ouvidoria geral dos índios
e do consumidor; (IX) ouvidoria das polícias federais; (X) assistência jurídica, judicial e
extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados e a quem de direito, de modo que
em toda a sua estrutura, conforme as competências de cada setor, haja
comprometimento em fidelidade para dirigir, planejar, coordenar, orientar, controlar,
acompanhar e avaliar todas as atividades dentro da lisura da ética, da honradez e do
temor do Senhor, a fim de que por este caminho, a justiça e a segurança pública
brasileira seja aprovada pelo nosso Deus e contemplada pelas nações da terra, em
nome de Jesus, e, tudo para a Sua glória!
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30/SETEMBRO – MINISTÉRIO DO TURISMO
Declaramos que ao SENHOR pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e
os que nele habitam, pois Ele a fundou sobre os mares e sobre as correntes a
estabeleceu, e também escolheu o Brasil a fim de nele ser erguida a Sua casa e servir
de luz para os povos e testemunho para os confins da terra. Brasil, o SENHOR te guiará
continuamente, fartará a alma de milhões de brasileiros até em lugares áridos e
fortificará os seus ossos; serás como um jardim regado e como um manancial cujas
águas jamais faltam, pois os teus filhos edificarão as antigas ruínas; levantarás os
fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador
de veredas para que o país se torne habitável e as nações que te visitarem recebam
cura e salvação eterna, pois o Brasil tem sido visitado pelo SENHOR, sido regado por
Sua presença bondosa e enriquecido copiosamente, pois ao SENHOR pertencem os
ribeiros de abundantes águas, que prepara o cereal, rega-lhe os sulcos, aplanando as
leivas, amolecendo com chuviscos e abençoando a sua produção. O SENHOR tem
caminhado pelo Brasil e as Suas pegadas tem destilado fartura, transformado o
deserto em pastagens, revestido os outeiros de júbilo, coberto os campos de
rebanhos, de espigas os vales e de cânticos de alegria os seus filhos amados. Os que
visitam o Brasil dirão: ‘verdadeiramente, grandes coisas tem feito o SENHOR pelos
brasileiros, por isso eles estão alegres e prósperos, fruto da presença misericordiosa e
restauradora do Espírito Santo entre eles’, o que servirá de testemunho para os povos
das nações. Declaramos que o turismo será um importantíssimo meio para a
propagação destas notícias e milhões testemunharão do amor de Jesus Cristo pelo
Brasil e, dos brasileiros, por Jesus Cristo. Portanto, que o Ministério do Turismo (MTur)
possa cumprir a totalidade do que lhe compete com total prudência, dignidade e no
temor do Senhor, de modo a desenvolver o turismo como atividade econômica
autossustentável em geração de empregos e divisas, proporcionando inclusão social,
cumprindo, assim, a palavra de Deus a qual nos comissiona a sermos bons mordomos
de todos os recursos por Ele dado, aproveitando bem cada reserva com sabedoria,
inteligência e entendimento do alto, em nome de Jesus. Deste modo, que tudo da sua
competência e em cada setor deste Ministério do Turismo que haja comprometimento
em fidelidade para dirigir, planejar, coordenar, orientar, controlar, acompanhar e
avaliar todas as seguintes competências: (I) a política nacional de desenvolvimento do
turismo; (II) a promoção e a divulgação do turismo nacional, no País e no exterior; (III)
o estímulo às iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades turísticas; (IV) o
planejamento, a coordenação, a supervisão e a avaliação dos planos e dos programas
de incentivo ao turismo; (V) a criação de diretrizes para a integração das ações e dos
programas para o desenvolvimento do turismo nacional entre os governos federal,
estaduais, distrital e municipais; (VI) a formulação, em coordenação com os demais
ministérios, de políticas e ações integradas destinadas à melhoria da infraestrutura e à

geração de emprego e renda nos destinos turísticos; (VII) a gestão do Fundo Geral de
Turismo - Fungetur; e (VIII) a regulação, a fiscalização, e o estímulo à formalização, à
certificação e à classificação das atividades, dos empreendimentos e dos
equipamentos dos prestadores de serviços turísticos. Que toda a estrutura
organizacional deste Ministério do Turismo com os seus órgãos, gabinetes, secretarias
e colegiados possa trabalhar sincronizado entre si, cada qual com suas atribuições, a
fim de garantir a consecução do seu objetivo e tudo sob a orientação e a bênção do
Deus Todo Poderoso, portanto, declaramos a bênção do Senhor sobre todos os órgãos
de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado do Turismo: o seu Gabinete
(GM) e a sua Secretaria-Executiva (SE); sobre os órgãos específicos singulares: a
Secretaria Nacional de Estruturação do Turismo (SNETur), a Secretaria Nacional de
Desenvolvimento e Competitividade do Turismo (SNDTur) e a Secretaria Nacional de
Integração Interinstitucional (SNINT); sobre os seus órgãos colegiados: o Conselho
Nacional de Turismo (CNT) e o Comitê Interministerial de Facilitação Turística (CIFAT);
além da sua entidade vinculada, a Autarquia Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo.
Que todas as nações, bem como os próprios brasileiros, possam desfrutar com ordem
e decência da imensa exuberância e diversidade da beleza natural, histórica, artística e
cultural desta terra amada de nome Brasil, em nome de Jesus Cristo, o Qual é o seu
criador e redentor, que derramou o Seu precioso sangue para o seu pleno resgate e
para ser luz às nações, em nome de Jesus! Declaramos que todos aqueles que
visitarem o Brasil recebam o impacto do amor, do poder, da graça e da comunhão do
Espírito de Jesus Cristo, em nome de quem oramos e proclamamos, amém!
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01/OUTUBRO – MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
“Bendito seja o Deus Trino, Senhor e Pai do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Seu
Espírito Santo que habita em Sua igreja a qual fora comprada pelo precioso sangue do
Seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Qual, no princípio, criou os céus e a terra.
Declaramos que ao SENHOR pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e
os que nele habitam pois são obras de Suas mãos. O SENHOR fez o homem conforme a
Sua imagem e a Sua semelhança para viver em família, homem e mulher, e para se
multiplicarem através de filhos e filhas, pois herança do SENHOR são os filhos; o fruto
do ventre o seu galardão, de modo que a terra seja povoada e por ele dominada
conforme os direitos e os deveres outorgados por Deus, o Rei Soberano. Declaramos
que o reino de Deus é o reino de todos os séculos, e o Seu domínio subsiste por todas
as gerações, portanto, bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos Seus
caminhos, uma vez que o temor do SENHOR é o princípio da sabedoria para a
longevidade, para a firmeza na fé, para gerar vida e conduzir-se por ela, para a
proteção aos filhos e para odiar o mal. Louvamos a Deus, pois, além de Criador, Ele é
nosso perfeito Sustentador, Preservador, Socorrista e Salvador. É Ele quem nos presta
auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem, assim, bendito seja o SENHOR
Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios, bendito para sempre o Seu glorioso
nome, que da Sua glória se encha toda a terra, que sejam abençoados todos os
homens, todas as famílias da terra e que todas as nações Lhe chamem bemaventurados, em nome de Jesus! Declaramos que nos alegramos e exultamos no
SENHOR e cantamos louvores ao Teu nome, pois Tu és o Altíssimo que faz retroceder
os inimigos do Teu povo do Brasil e somem-se da Tua excelsa presença aqueles que Te
aborrecem porque Tu és quem sustenta o direito e a causa de cada um de Teus filhos
brasileiros, das mulheres, das famílias e dos todos os aflitos, oprimidos, necessitados,
injustiçados, os pobres, desamparados, deficientes, crianças, adolescentes, órfãos e
viúvas. No teu trono Te assentas e julgas retamente e dás refúgio a cada um nas horas
de tribulação, sim, a cada um que conhece o Teu nome e confia em Ti, uma vez que Tu
não desamparas os que Te buscam. Assim, oh Deus, em nome de Teu Filho Jesus
Cristo, como Tua Igreja comprada, lavada e purificada pelo Seu Sangue puro e na
autoridade que nos confere o Teu Espírito, abençoamos o Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) que é um dos ministérios que compõem
o gabinete executivo do Governo Federal do Brasil e que trata de implementar,
promover e assegurar os direitos humanos no Brasil, incluindo a formulação de
políticas e promoção de ações voltadas aos direitos da criança e do adolescente, do
idoso, da defesa dos direitos da cidadania das pessoas com deficiência, dos negros e
das mulheres, promovendo a sua inclusão na sociedade para que seja um instrumento
de excelência em Tuas mãos misericordiosas e poderosas, a fim de cumprir todas as
suas incumbências, conforme a Tua soberana vontade a qual é boa, agradável e

perfeita, de modo a Ti glorificar, abençoar milhões com o Teu braço forte e afugentar o
império das trevas cuja meta é matar, roubar e destruir a Tua criação e tudo que leve o
Teu nome! Portanto, que toda onda de malignidade que vem assolando a família, as
crianças, os adolescentes e os jovens, o casamento, as minorias discriminadas,
marginalizadas e vítimas do preconceito racial, étnico e cultural perca as suas forças,
tenha as suas entidades malignas neutralizadas e os seus protagonistas sejam
severamente repreendidos, em nome de Jesus Cristo! Que as atribuições de formular
políticas e diretrizes para promover os direitos da cidadania, da criança, do
adolescente, do idoso e das minorias e à defesa dos direitos das pessoas com
deficiência e à promoção da sua integração à vida comunitária; de coordenar a política
nacional de direitos humanos, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de
Direitos Humanos (PNDH); de servir como ouvidoria nacional das mulheres, da
igualdade racial e dos direitos humanos, promovendo ações contra a discriminação e
pela igualdade entre mulheres e homens; de favorecer a ressocialização e proteção
dos dependentes químicos; de promover políticas para a promoção da
igualdade racial e étnica; de coordenar, integrar e articular políticas públicas voltadas
para a juventude sejam, na prática, realizadas dentro dos caminhos e no temor do
SENHOR a fim de que a pesada mão de Deus não se volte contra a nação brasileira,
antes, seja por Ele abençoada e, cada vez mais, a magnificência do SENHOR seja
estabelecida nos lares, nas famílias e no coração de cada brasileiro. Que este
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos seja instrumento para
exaltação do SENHOR e por ele, continuamente, milhões e milhares de brasileiros e
estrangeiros rendam graças e cantem louvores a Ele, conforme a Sua justiça e Seus
formidáveis favores, fruto do Seu terno coração. Que venha um novo tempo para o
Brasil, e já chegou, e cada um possa dizer que ‘do alto me estendeu Ele a mão e me
tomou; tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me
aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha
calamidade, mas o SENHOR me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso;
livrou-me, porque Ele se agradou de mim’”. Amém!
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02/OUTUBRO – SECRETARIA DO GOVERNO DO BRASIL (SEGOV)
“Digno é o SENHOR e DEUS nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque todas
as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua soberana vontade vieram a existir e foram
criadas! Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e
força, e honra, e glória, e louvor, e domínio, pois com o Seu sangue compraste para
Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os
constituíste reino e sacerdotes, os quais reinarão sobre a terra, pois o governo está
sobre os Seus ombros, e o Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da Paz, de modo que através do zelo do SENHOR dos Exércitos, o
Seu governo aumente sobre o Seu reino universal para estabelecê-lo e o firmar
mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Declaramos que o Seu
perfeito governo é estabelecido em triunfo em função dos sete espíritos de Deus os
quais exaltam o Seu governo e os daqueles que deixam-se governar por Ele, isto é, o
Espírito do Senhor, de Sabedoria, de Entendimento, de Conselho, de Fortaleza, de
Conhecimento e de Temor ou Reverência. Assim, em nome de Jesus, clamamos ao
SENHOR que aumente, estabeleça e firme o Seu justo governo sobre a nação brasileira
de modo que a justiça e a fidelidade e a equidade sejam motivo de espanto aos
inimigos, de regozijo aos teus santos, de alegria perene aos brasileiros e de atração às
nações da terra, tudo em virtude da Tua manifestação compassiva sobre o Brasil fruto
do temor a Ti. Portanto, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abençoamos toda a
Secretaria de Governo da Presidência da República brasileira, o seu secretário de
estado e a sua família, todos os seus funcionários com suas devidas famílias, todas as
suas estruturas físicas, documentais e de inteligência, bem como toda a sua estrutura
regimental de modo que a paz do SENHOR seja abundante e a Sua glória manifestada.
Assim, como órgão essencial da Presidência da República, que a Secretaria de Governo
cumpra no temor do SENHOR, na sabedoria do Deus Altíssimo, e com o Seu veemente
zelo as suas competências, (1) assistindo diretamente o Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente: (a) no relacionamento e na
articulação com as entidades da sociedade civil e na criação e na implementação de
instrumentos de consulta e de participação popular de interesse do Governo federal;
(b) na realização de estudos de natureza político-institucional; (c) na coordenação
política do Governo federal, em articulação com a Casa Civil da Presidência da
República; (d) na interlocução com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (e)
na comunicação com a sociedade e no relacionamento com a imprensa nacional,
regional e internacional; (f) na coordenação, no monitoramento, na avaliação e na
supervisão das ações do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da
República e no apoio às ações setoriais necessárias à sua execução; e (g) na
implementação de políticas e ações destinadas à ampliação das oportunidades de
investimento e emprego e da infraestrutura pública; (2) supervisionando,

coordenando, monitorando e acompanhando as atividades e as ações dos organismos
internacionais e das organizações não governamentais em território nacional, sem que
firam a soberania nacional e o bem dos brasileiros; (3) coordenando, articulando e
fomentando políticas públicas necessárias à retomada e execução de obras de
implantação dos empreendimentos de infraestrutura considerados estratégicos e para
a glória de Deus; (4) formulando e implementando a política de comunicação e de
divulgação social do governo federal com base na verdade que liberta; (5) organizando
e desenvolvendo sistemas de informação e pesquisa de opinião pública dentro da pura
verdade; (6) coordenando a comunicação interministerial e as ações de informação e
de difusão das políticas de governo de modo a facilitar a unidade governamental e
nacional; (7) coordenando, normatizando, supervisionando e realizando o controle da
publicidade e dos patrocínios dos órgãos e das entidades da administração pública
federal, direta e indireta, e de sociedades sob o controle da União; (8) convocando as
redes obrigatórias de rádio e televisão; (9) coordenando a implementação e a
consolidação do sistema brasileiro de televisão pública de modo transparente; e (10)
coordenando o credenciamento de profissionais de imprensa e o acesso e o fluxo a
locais onde ocorram atividades das quais o Presidente da República participe, sempre
com um rigoroso critério fundamentado na prudência e na fuga da aparência do mal.
Declaramos, em nome de Jesus, que todas as amarras e planos diabólicos oriundos do
império da maldade contra essa Secretaria de Governo sejam repreendidos,
neutralizados, frustrados, imobilizados e fiquem sem qualquer força de ação, e, que
todos os envolvidos com tais obra das trevas contra essa Secretaria e contra a
Presidência da República e contra o bem desta nação brasileira sejam surpreendidos
pela forte mão do Senhor dos Exércitos e desbaratados pelo Seu poderoso exército
angelical, em nome dAquele que tem todo o domínio pelos séculos e séculos, Jesus
Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores! Amém!
Ap.4:11, 5:9-10, 12-13; Is.9:6-7, 11:2-3.

03/OUTUBRO – SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (SGPR)
“Digno é o SENHOR e DEUS nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque todas
as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua soberana vontade vieram a existir e foram
criadas! Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e
força, e honra, e glória, e louvor, e domínio, pois com o Seu sangue compraste para
Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os
constituíste reino e sacerdotes, os quais reinarão sobre a terra, pois o governo está
sobre os Seus ombros, e o Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da Paz, de modo que através do zelo do SENHOR dos Exércitos, o
Seu governo aumente sobre o Seu reino universal para estabelecê-lo e o firmar
mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Declaramos que o Seu
perfeito governo é estabelecido em triunfo em função dos sete espíritos de Deus os
quais exaltam o Seu governo e os daqueles que deixam-se governar por Ele, isto é, o
Espírito do Senhor, de Sabedoria, de Entendimento, de Conselho, de Fortaleza, de
Conhecimento e de Temor ou Reverência. Assim, em nome de Jesus, clamamos ao
SENHOR que aumente, estabeleça e firme o Seu justo governo sobre a nação brasileira
de modo que a justiça e a fidelidade e a equidade sejam motivo de espanto aos
inimigos, de regozijo aos teus santos, de alegria perene aos brasileiros e de atração às
nações da terra, tudo em virtude da Tua manifestação compassiva sobre o Brasil fruto
do temor a Ti. Portanto, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abençoamos toda a
Secretaria Geral da Presidência da República, o seu comandante, o ministro de
Estado Chefe e a sua família, todos os seus funcionários com suas devidas famílias,
todas as suas estruturas físicas, documentais e de inteligência, bem como toda a sua
estrutura regimental de modo que a paz do SENHOR seja abundante e a Sua glória
manifestada. Assim, como órgão componente da Presidência da República
funcionando no Palácio do Planalto, juntamente com a Casa Civil, a Secretaria de
Governo (Segov) e o Gabinete de Segurança institucional (GSI), além dos Gabinetes
do Presidente e do Vice-Presidente da República, naturalmente, oramos em nome de
Jesus e declaramos a bênção do SENHOR sobre essa Secretaria Geral da Presidência da
República para que se cumpra no temor do SENHOR, na sabedoria do Deus Altíssimo e
com o Seu veemente zelo as suas novas atribuições de (1) assistir diretamente o
Presidente da República no desempenho de suas atribuições: (a) na supervisão e na
execução das atividades administrativas da Presidência da República e,
supletivamente, da Vice-Presidência da República; e (b) no acompanhamento da ação
governamental e do resultado da gestão dos administradores, no âmbito dos órgãos
integrantes da Presidência da República e da Vice-Presidência da República, além de
outros determinados em legislação específica, por intermédio da fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; (2) no planejamento nacional
estratégico e de modernização do Estado; (3) na orientação das escolhas das políticas

públicas estratégicas de modernização do Estado, economicidade, simplificação,
eficiência e excelência de gestão do País, considerando sempre a situação atual e as
possibilidades para o futuro; (4) na elaboração de subsídios para a preparação de
ações de governo; (5) na definição, na coordenação, no monitoramento, na avaliação e
na supervisão das ações dos programas de modernização do Estado, necessárias à sua
execução; e (6) na implementação de políticas e ações voltadas à ampliação das
oportunidades de investimento, cooperações, parcerias e outros instrumentos
voltados à modernização do Estado. Também, na autoridade que o Espírito Santo nos
compete, como igreja do Deus Altíssimo, profetizamos a bênção do SENHOR sobre
todos os órgãos que compõem a estrutura básica da Secretaria Geral da Presidência da
República , ou seja, sobre os Órgãos de assistência direta ao seu Ministro de Estado
Chefe: (a) o seu Gabinete, (b) a Assessoria de Comunicação Social e (c) a Secretaria
Executiva; sobre os Órgãos específicos singulares: (a) a Secretaria Especial de Assuntos
Estratégicos, (b) a Secretaria Especial de Modernização do Estado, (c) a Secretaria de
Controle Interno e (d) a Secretaria-Executiva da Comissão de Ética Pública; além dos
Órgãos colegiados, especialmente a Comissão Nacional de População e
Desenvolvimento (CNPD). Declaramos, em nome de Jesus, que todas as amarras e
planos diabólicos oriundos do império da maldade contra essa Secretaria Geral da
Presidência da República sejam repreendidos, neutralizados, frustrados, imobilizados e
fiquem sem qualquer força de ação, e, que todos os envolvidos com tais obra das
trevas contra essa Secretaria Geral e contra a Presidência da República e contra o bem
desta nação brasileira sejam surpreendidos pela forte mão do Senhor dos Exércitos e
desbaratados pelo Seu poderoso exército angelical, em nome dAquele que tem todo o
domínio pelos séculos e séculos, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores!
Amém!”

Ap.4:11, 5:9-10, 12-13; Is.9:6-7, 11:2-3.

04/OUTUBRO - GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
“Digno é o SENHOR e DEUS nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque todas
as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua soberana vontade vieram a existir e foram
criadas! Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e
força, e honra, e glória, e louvor, e domínio, pois com o Seu sangue compraste para
Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso Deus os
constituíste reino e sacerdotes, os quais reinarão sobre a terra, pois o governo está
sobre os Seus ombros, e o Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da Paz, de modo que através do zelo do SENHOR dos Exércitos, o
Seu governo aumente sobre o Seu reino universal para estabelecê-lo e o firmar
mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Declaramos que o Seu
perfeito governo é estabelecido em triunfo em função dos sete espíritos de Deus os
quais exaltam o Seu governo e os daqueles que deixam-se governar por Ele, isto é, o
Espírito do Senhor, de Sabedoria, de Entendimento, de Conselho, de Fortaleza, de
Conhecimento e de Temor ou Reverência. Assim, em nome de Jesus, clamamos ao
SENHOR que aumente, estabeleça e firme o Seu justo governo sobre a nação brasileira
de modo que a justiça e a fidelidade e a equidade sejam motivo de espanto aos
inimigos, de regozijo aos teus santos, de alegria perene aos brasileiros e de atração às
nações da terra, tudo em virtude da Tua manifestação compassiva sobre o Brasil fruto
do temor a Ti. Portanto, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abençoamos toda o
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o seu comandante,
o ministro de Estado Chefe e a sua família, todos os seus funcionários com suas
devidas famílias, todas as suas estruturas físicas, documentais, de segurança e de
inteligência, bem como toda a sua estrutura regimental de modo que a paz do SENHOR
seja abundante e a Sua glória manifestada. Assim, como órgão essencial da Presidência
da República funcionando no Palácio do Planalto, juntamente com a Casa Civil,
a Secretaria de Governo (SEGOV) e a Secretaria Geral da Presidência da
República (SGPR), além dos Gabinetes do Presidente e do Vice-Presidente da
República, naturalmente, oramos em nome de Jesus e declaramos a bênção do
SENHOR sobre esse Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
para que se cumpra no temor do SENHOR, na sabedoria do Deus Altíssimo e com o Seu
veemente zelo as suas competências (1) de assistir diretamente o Presidente da
República no desempenho de suas atribuições, especialmente quanto a assuntos
militares e de segurança; (2) de analisar e acompanhar questões com potencial de
risco, prevenir a ocorrência de crises e articular seu gerenciamento, em caso de grave
e iminente ameaça à estabilidade institucional; (3) de coordenar as atividades de
inteligência federal; (4) de coordenar as atividades de segurança da informação e das
comunicações; (5) de planejar, coordenar e supervisionar a atividade de segurança da

informação no âmbito da administração pública federal, nela incluídos a segurança
cibernética, a gestão de incidentes computacionais, a proteção de dados, o
credenciamento de segurança e o tratamento de informações sigilosas; (6) de zelar,
assegurado o exercício do poder de polícia, (a) pela segurança pessoal do Presidente
da República e do Vice-Presidente da República; (b) pela segurança pessoal dos
familiares do Presidente da República e do Vice-Presidente da República; (c) pela
segurança dos palácios presidenciais e das residências do Presidente da República e do
Vice-Presidente da República; e (d) quando determinado pelo Presidente da República,
zelar pela segurança pessoal dos titulares da Casa Civil, da Secretaria do Governo, da
Secretaria Geral, do Gabinete Pessoal do Presidente da República e do Gabinete de
Segurança Institucional e, excepcionalmente, de outras autoridades federais; (7) de
coordenar as atividades do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro como
seu órgão central; (8) de planejar e coordenar: (a) os eventos no País em que haja a
presença do Presidente da República, em articulação com o Gabinete Pessoal do
Presidente da República, e no exterior, em articulação com o Ministério das Relações
Exteriores; e (b) os deslocamentos presidenciais no País e no exterior, nesta última
hipótese, em articulação com o Ministério das Relações Exteriores; (9) de realizar o
acompanhamento de questões referentes ao setor espacial brasileiro; (10) de realizar
o acompanhamento de assuntos pertinentes ao terrorismo e às ações destinadas à sua
prevenção e à sua neutralização e intercambiar subsídios para a avaliação de risco de
ameaça terrorista; e (11) de realizar o acompanhamento de assuntos pertinentes às
infraestruturas críticas, com prioridade aos que se referem à avaliação de riscos.
Assim, declaramos, em nome de Jesus, que todas as amarras e planos diabólicos
oriundos do império das trevas contra esse Gabinete de Segurança Institucional sejam
repreendidos, neutralizados, frustrados, imobilizados e fiquem sem qualquer força de
ação, e, que todos os envolvidos com tais obra das malignas contra esse Gabinete de
Segurança Institucional e contra a Presidência da República e contra o bem desta
nação brasileira sejam surpreendidos pela forte mão do Senhor dos Exércitos e
desbaratados pelo Seu poderoso exército angelical, em nome dAquele que tem todo o
domínio pelos séculos e séculos, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores!
Amém!”.

Ap.4:11, 5:9-10, 12-13; Is.9:6-7, 11:2-3.

05/OUTUBRO - BANCO CENTRAL DO BRASIL (BC, BACEN ou BCB)
“Pai, nós somos eternamente gratos, pois em face à nossa transgressão mortal, o
SENHOR, por Seu próprio amor gracioso nos socorreu com uma grande e dolorosa
salvação através do sacrifício na cruz do Calvário do SEU FILHO JESUS CRISTO, a fim de
gozarmos o Seu plano original estabelecido para nosso bem-estar tanto aqui na terra
como na cidade eterna. Declaramos que sempre nos alegramos sobremodo e
cantamos jubilosos, pois temos prazer no Seu amor e na Sua retidão. GLORIFICADO
SEJA O SENHOR, QUE SE COMPRAZ NA PROSPERIDADE DOS SEUS SERVOS. A nossa
língua celebrará a Sua justiça, e o Seu louvor estará continuamente em nossos lábios.
Como filhos da aliança de Deus através de Jesus, declaramos que não somos apenas
ouvintes da Palavra, mas temos o cuidado em meditar nela e guardá-la para obedecer
a seus preceitos e, só assim, prosperamos. Somos proclamadores das virtudes de Deus,
por isso prosperamos em nosso caminho e somos bem-sucedidos em qualquer lugar,
pois o ESPÍRITO SANTO que habita em nós é o nosso Ajudador infalível que nos guia a
toda a verdade. Assim, como benditos de Deus e frutos da Sua justiça, declaramos que
virão sobre nós e nos alcançarão muitíssimas bênçãos como nunca ocorreu e isso será
motivo de regozijo para os justos, de espanto para os que praticam a iniquidade e de
terror para o inimigo e o falso. Bendito é o nosso cesto e a nossa amassadeira. O
SENHOR determinou que a bênção estivesse em nossos celeiros e em tudo em que
colocarmos as mãos; e, nos abençoa na terra que nos dá. O SENHOR, por meio de
Jesus Cristo, nos abriu o Seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à nossa terra no seu
tempo e para abençoar toda obra das nossas mãos; emprestaremos a muita gente,
porém, não tomaremos emprestado. O Senhor nos pôs por cabeça e não por cauda; e
o nosso destino é só estarmos em cima e não debaixo, pois cumprimos a condição de
obedecermos aos preceitos da Palavra de Deus e não nos desviaremos nem para a
direita nem para a esquerda. Em Cristo, já recebemos tudo abundantemente, pois Ele
nos deu a vida abundante que há no céu e os tesouros escondidos que não
conhecíamos, portanto, Nele nossas necessidades já estão supridas, segundo a Sua
riqueza em glória! Declaramos que Deus deseja uma igreja próspera a fim de fazer
avançar o Seu reino e levar o evangelho da salvação plena a todas as nações com o
poder e excelência do Seu Espírito. Confessamos que isso ocorrer conforme o princípio
fundamental que não desconsideramos, ou seja: (1) confiaremos sempre no SENHOR,
(2) obedeceremos aos Seus mandamentos, (3) habitaremos na terra, (4) nos
alimentaremos da verdade e (5) nos agradaremos do SENHOR, e, certamente, Ele
satisfará os desejos do nosso coração assim como já tem feito. Entregamos o nosso
caminho a Ele, confiamos sempre Nele, e o mais Ele está fazendo e fará. Deus tem
feito sobressair a nossa justiça como a luz e o nosso direito, como o sol do meio-dia.
Declaramos que descansamos no SENHOR e Nele esperamos e não nos irritamos por
causa do homem que prospera em seu caminho por causa do que leva a cabo os seus

maus desígnios. Deixamos a ira, abandonamos o furor, não nos impacientamos uma
vez que isso certamente acaba mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas
nós que esperamos no SENHOR possuiremos a terra e já a temos conquistado para a
Sua glória. Assim, com o fruto da mansidão herdaremos a terra e nos deleitaremos na
abundância de paz, pois DEUS colocou Sua generosidade dentro de nós e, por isso, nos
compadecemos do pobre e do necessitado e os abençoamos. Declaramos que somos
abençoados do SENHOR, por isso, possuiremos a terra cada vez mais. Como justos,
nunca seremos desamparados e nunca a nossa descendência mendigará o pão, pois
somos compassivos e emprestamos, portanto a nossa descendência já é e será uma
bênção, pois o SENHOR ama a justiça e não desampara os Seus santos, antes serão
preservados para sempre. Assim, como igreja do SENHOR JESUS CRISTO nesta nação,
declaramos que herdaremos a terra e habitaremos nela para sempre. Declaramos que
sejam abaladas as estruturas econômicas de todas as cidades brasileiras que se
encontram aprisionadas pelo império das trevas, ainda que para isso seja preciso
abalar estruturas financeiras da jurisdição nacional e mundial a fim de GERAR BEMESTAR AOS JUSTOS os quais pela graça recebemos um Reino inabalável e, desta forma,
ocorram exultação e júbilo em todas as cidades, e serviço a Deus do modo agradável,
com reverência e santo temor. Que toda instituição que regula e supervisiona as
demais instituições financeiras desta nação seja conduzida de modo criterioso, zeloso
e com temor a Deus. Assim, declaramos a bênção do SENHOR sobre o Banco Central
do Brasil, a qual é uma autarquia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional, e
vinculado ao Ministério da Economia e que funciona (1) como um banqueiro do
governo, portanto que o Banco Central mantenha-se como o principal agente
financeiro do governo e também depositário do Tesouro Nacional, além de
representar esse governo perante as instituições financeiras internacionais em
fidelidade, transparência e santo temor a Deus; (2) como gestor cambial de excelência,
sendo assim o Banco Central é o responsável pelas reservas cambiais do país em ouro
e em moeda estrangeira; (3) como supervisor do sistema financeiro, portanto, que
exerça o monitoramento do sistema financeiro nacional e a sua movimentação diária,
além de autorizar o funcionamento das instituições financeiras nacionais e
estrangeiras dentro do país, bem como exercer a fiscalização das mesmas, sempre
dentro dos critérios da prudência, vigilância e fidelidade; (4) como emissor de moeda,
emitindo moeda metálica e papel–moeda em todo o país, conforme a quantidade a ser
definida e autorizada pelo Conselho Monetário Nacional, também conforme a os
padrões da divina prudência; (5) como executor das políticas monetária e cambial,
inserindo ou retirando moeda do mercado, regulando as taxas de juros e controlando
a quantidade de moeda estrangeira em circulação no país através das operações de
mercado aberto que consiste principalmente na compra e venda de títulos públicos ou
de moeda estrangeira, de modo a beneficiar a nação em todos os aspectos; (6) como
banco dos bancos, ou "banco de última instância", provendo empréstimos exclusivos
aos membros do sistema financeiro a fim de regular a liquidez ou mesmo evitar

falências que poderiam causar uma reação em cadeia de falências bancárias; também
mantendo os depósitos compulsórios dos bancos comerciais, regulando assim a
multiplicação da moeda escritural no mercado, estabelecendo, desta forma, a sua
vocação, como se todos os bancos e demais instituições financeiras fossem ‘clientes’
do Banco Central. Clamamos ao Deus de todas as provisões para que o Banco Central
do Brasil exerça as suas competências exclusivas dentro da ordem e da decência divina
de modo a emitir a moeda e pô-la em circulação; a executar serviços de meio
circulante; a receber os recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais; a realizar
operações de redesconto e empréstimos de assistência à liquidez às instituições
financeiras; a regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros
papéis; a autorizar o funcionamento das instituições financeiras, bem como exercer a
supervisão, fiscalização, e intervenção das mesmas; e, a controlar o fluxo de capitais
estrangeiros, em nome de Jesus Cristo. Que satanás e todo o seu bando retirem suas
mãos sujas e opressoras daqueles que lideram e operam nesta instituição a fim de
haver um fluir de honestidade e sensibilidade do ESPÍRITO em suas fileiras e
estabeleça-se cada vez mais o equilíbrio econômico, financeiro e social em todas as
cidades da nação brasileira, em nome de Jesus, Amém, Amém e Amém. E que venha o
TEU REINO, Senhor!”.

Sl.35:27,28; Dt.28:1; Js.1:8; Jo.16:13; Dt.28:2; Pv.21:15; Jr.20:4-6; Dt.28:5, 8, 12, 13, 14;
Jo.10:10; Jr.33:3: Fp.4:19; Sl.37:3-9, 11, 21, 22, 35, 26, 28, 29; Pv.11:10; Hb.12:25-29.

06/OUTUBRO – AGÊNCIAS REGULADORAS
“Louvamos o nome do SENHOR. Bendito seja o nome do SENHOR, agora e para
sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, e em todo o tempo, louvado seja o nome
do SENHOR. Excelso é o SENHOR, acima de todas as nações, e a Sua glória, acima dos
céus. Declaramos que o SENHOR é benigno e misericordioso, é tardio em irar-Se e de
grande clemência. O SENHOR é bom para todos, e as Suas ternas misericórdias
permeiam as Suas obras. Todas as obras do SENHOR Lhe renderão graças e nós, os
Seus santos, Lhe bendizemos. Todos falarão da glória do Reino de Deus e confessarão
o Seu poder, a fim de que a todos se façam notórios os Seus poderosos feitos e a glória
da majestade do Seu reino, pois o Seu reino é de todos os séculos, e o Seu domínio
subsiste por todas as gerações. Assim, declaramos que o SENHOR tem o domínio sobre
o Brasil e sobre todas as suas Agências Reguladoras. A Sua mão está levantada por Sua
Igreja, em nome de Jesus, mas nem por isso muitos a veem; porém estão vendo nestes
dias e ainda verão o Seu zelo por Seu povo e o Seu furor contra os Seus adversários.
Que todos os espíritos das trevas sejam impactados pelo furor do SENHOR a fim de
que soltem o domínio que tem exercido sobre esta nação, e que milhões de brasileiros
acheguem-se à casa do Pai a fim de receberem a Sua paz no coração, porque todas as
nossas obras Ele as faz por nós. Declaramos que não somos remissos no zelo, mas
fervorosos de espírito, servindo ao SENHOR, regozijando-nos na esperança, e sempre
pacientes na tribulação, e perseverantes na oração, por isso oramos em todo lugar e
por todos aqueles que estão investidos de autoridade, levantando mãos santas, sem
ira nem animosidade e assim viveremos vida tranquila e mansa, com toda piedade e
respeito. Abençoamos, em nome de Jesus, todas as agências reguladoras do Brasil a
fim de exercerem com o zelo e temor do SENHOR a fiscalização da prestação de
serviços públicos praticados pela iniciativa privada, o controle da qualidade na
prestação destes serviços e a instituição de regras. Assim abençoamos a Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) para que promova o desenvolvimento das
telecomunicações no país usando seus poderes de outorga, regulamentação e
fiscalização e sempre adotar medidas necessárias para atender ao interesse do cidadão
usuário de modo que haja justiça tarifária e eficiência nos serviços prestados.
Abençoamos, em nome de Jesus, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) a fim de que regule com o temor dAquele que tem olhos como
chama de fogo, as atividades da indústria de petróleo e gás natural e dos
biocombustíveis, estabelecendo regras, contratando profissionais e fiscalizando as
atividades das indústrias reguladas. Abençoamos a Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), de modo que regule e fiscalize a geração, a transmissão, a distribuição
e a comercialização da energia elétrica com o zelo do SENHOR e que em toda a sua
abrangência haja transparência e temor a Deus. Que a Aneel também atenda a
reclamações de agentes e consumidores e medeie nos conflitos de interesses entre os
agentes do setor elétrico e entre estes e os consumidores com excelência e justiça, em

nome de Jesus. Abençoamos a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a fim de
que promova a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regule
as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e
consumidores, e contribua para o desenvolvimento das ações de saúde no país, dentro
dos princípios e valores cristãos de modo que o Brasil seja um exemplo na saúde
pública, amparando e cuidando dos seus enfermos e doentes, e combatendo a
corrupção, desregramento, indiferença e precariedade no setor, em nome de Jesus.
Abençoamos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a fim de, com a
sabedoria, entendimento e inteligência do SENHOR, proteger a saúde da população ao
realizar o controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços
que devem passar por vigilância sanitária, fiscalizando, inclusive, os ambientes, os
processos, os insumos e as tecnologias relacionados a esses produtos e serviços,
exerça com rigor o controle dos portos, aeroportos e fronteiras do Brasil e, ainda, seja
competente e influenciador no trato de assuntos internacionais a respeito da vigilância
sanitária, em nome de Jesus. Abençoamos a Agência Nacional de Águas (ANA) para
que implemente e coordene a gestão dos recursos hídricos no país e regule o acesso à
água, promovendo o uso sustentável desse recurso natural, de modo que beneficie
não só a geração atual, mas também as futuras. Abençoamos em nome de Jesus a
Agência Nacional do Cinema (Ancine) para que incentive cada vez mais à produção, à
distribuição e à exibição de obras cinematográficas e videofonográficas de caráter
ético, educativo cristã, documentário de expressiva coerência com a moral e a verdade
histórica, científica e contemporânea e ainda regule e fiscalize as indústrias que atuam
nessas áreas com o zelo e o temor do SENHOR, em nome de Jesus. Abençoamos, em
nome de Jesus, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) que tem
autonomia financeira e administrativa para que, com seriedade e transparência,
implemente em sua área de atuação as políticas formuladas pelo ministério e pelo
Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte (Conit), e também regule,
supervisione e fiscalize os serviços prestados no segmento de transportes aquaviários
e a exploração da infraestrutura portuária e aquaviária exercida por terceiros de modo
que haja excelência no aproveitamento e na segurança em todo este setor.
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. Abençoamos, em nome de Jesus, a Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac) para que exerça sua função de regular e fiscalizar as
atividades do setor com integridade e competência, temor e zelo do SENHOR, de

modo a garantir segurança no transporte aéreo, a qualidade dos serviços e respeito
aos direitos do consumidor. Declaramos que todas essas agências reguladoras
pertencem ao SENHOR JESUS e por Ele todas elas cumprirão cada vez mais o
importantíssimo propósito de honrá-Lo e glorificá-Lo através do cumprimento
responsável, íntegro e comprometido com a excelência de modo a abençoar todos os
brasileiros e demais usuários, em nome de Jesus”.
Sl.113:1-4; 145:8-13; Is.26:11-13; Rm.12:11-12; 1 Tm.2:8,1,2; Rm.12:14; Ap.1:14.

07/OUTUBRO – MINISTÉRIO DA SALVAÇÃO - Igreja
“Declaramos que só o SENHOR é Deus. A Ele pertencem o poder, a grandeza, a honra,
a vitória e a majestade, porque Dele é tudo quanto há nos céus e na terra. Do SENHOR
é o reino e Ele mesmo Se exaltou por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm Dele.
O SENHOR domina sobre tudo, pois na Sua mão há força e poder, e com Deus está o
engrandecer e a tudo dar força. Declaramos que Jesus Cristo de Nazaré recebeu toda
autoridade no céu e na terra, pois Deus O ressuscitou dentre os mortos e fê-Lo sentar
à Sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e
domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também
no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as
coisas, o deu a Igreja, a qual é o Seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em
todas as coisas. Declaramos que Deus é rico em misericórdia e nos amou com grande
amor, pois estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente
com Cristo, pois pela Sua graça somos salvos mediante a fé, e por esse Seu dom nos
ressuscitou juntamente com Cristo, fazendo-nos assentar nos lugares celestiais pelos
méritos de Jesus Cristo. Agora, salvos pelo amor do Pai, através do ministério da graça
salvadora de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, declaramos que recebemos a
graça de pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja
a dispensação do mistério, desde os séculos, ocultos em Deus, que a tudo criou para
que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos
principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que
estabeleceu em Cristo Jesus, nosso SENHOR pelo qual temos ousadia e acesso com
confiança, por meio da fé Nele. Assim, declaramos que Deus tem o melhor para o
homem pois planejou planos de paz, e não de mal, para lhes dar o futuro desejado,
ainda que o homem O tenha rejeitado para servir ao pecado, e as suas iniquidades o
separam de Deus e os seus pecados escondam o Seu rosto dele, de modo que já não o
ouça; tais pecados impedem o homem de receber o melhor, uma vez que apartam
dele o bem, levam-no para longe do glorioso plano de Deus e o conduzem à morte
eterna, uma vez que o homem rejeitou o governo de Deus sobre sua vida. Mas graças
a Deus que o Seu plano para salvar o homem e lhe dar o futuro de paz se chama JESUS
CRISTO. É através Dele que se recebe a salvação da graça e por toda eternidade, os que
O recebem pela fé tornam-se filhos de Deus e Nele ninguém se perde. Declaramos que
a única condição para ingressar neste plano eterno de vida e paz é crer e confessar,
porque se com a boca se confessa a Jesus como SENHOR, e no coração se crê que Deus
O ressuscitou dentre os mortos, o confesso será salvo; pois é com o coração que se crê
para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação, e ninguém que Nele crê será
confundido. Louvamos a Deus, pois a punição pelos pecados foi sofrida por Jesus
Cristo, Seu Filho, unicamente por amor a nós. Ele foi ferido por causa das nossas
transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades; o castigo que nos traz a
paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Declaramos ainda que a

decisão é de cada um, pois o Espírito Santo diz que se hoje ouvirdes a Sua voz, que não
haja corações endurecidos. Declaramos que esse é o tempo de grande oportunidade
para uma tão grande salvação, uma vez que todos os que acolhem Cristo no coração
tem seus pecados perdoados, esquecidos, pisados e lançados nas profundezas do mar.
Assim, quem é Deus semelhante ao SENHOR, que perdoa a iniquidade, e que Se
esquece da transgressão? O SENHOR não retém a Sua ira para sempre, porque Ele Se
deleita na Sua benignidade. O SENHOR apieda-se de nós; pisa aos pés as nossas
iniquidades. Ele lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. ‘BRASIL, JESUS
É A ÚNICA SOLUÇÃO PARA TODAS AS TUAS QUESTÕES!’ ‘BRASIL! AGRADA-TE DO
SENHOR, E ELE SATISFARÁ OS DESEJOS DO TEU CORAÇÃO’. ‘BRASIL! ENTREGA O TEU
CAMINHO AO SENHOR, CONFIA NELE E O MAIS ELE FARÁ. ELE FARÁ SOBRESSAIR A TUA
JUSTIÇA COMO A LUZ E O TEU DIREITO, COMO O SOL AO MEIO-DIA’. ‘BRASIL! RECEBA
A SALVAÇÃO DO SENHOR JESUS CRISTO!’ ‘FORA DELE NÃO HÁ SALVAÇÃO!’

1 Cr.29:11, 12; Mt.28:18; Ef.1:20-23; 2:4-8; 3:8-12; Jr.29:11; Is.59:2; Jr.5:25; Rm.2:23;
6:23; Jo.6:37; 1:12; Rm.10:9-11; Is.53:5; Hb.3:7,8ª; Mq.7:18,19; Sl.37:4-6.

08/OUTUBRO – PRAÇA DO CRUZEIRO – Brasília (Lugares Altos das Cidades)
“Declaramos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus conforme
decreto divino descrito em Sua Palavra, mas que através da queda do primeiro Adão, a
raça humana em sua totalidade tornou-se radicalmente corrupta, recebendo um
estado de depravação total e impedida de qualquer vida espiritual. Longe de Deus, a
humanidade ficou morta em seus delitos e pecados e sujeita aos imperativos satânicos
que redundam em morte, roubo e destruição. Esta queda trouxe ao homem terríveis
consequências para o seu espírito, alma e corpo, por isso há uma dramática
necessidade pela restauração de sua comunhão com o Criador a qual ele é incapaz de
operar por si próprio, uma vez que perdera a visão do Senhor. Declaramos que
somente o novo nascimento operado pelo Espírito Santo capacita o homem a ver e a
entrar no Reino de Deus. Declaramos que por Sua graça, Deus providenciou para o
homem a salvação eterna através da morte substitutiva de Jesus Cristo, pois Ele Se
tornou o Substituto do pecador diante de Deus, morrendo como sacrifício
propiciatório pelo pecado de todo o mundo. Esta salvação é dom de Deus e operada
unicamente por Sua graça. A fé, também dádiva de Deus, é o meio pelo qual o homem
toma posse de todos os benefícios decorrentes do sacrifício de Cristo. Declaramos que
cremos que Jesus Cristo de Nazaré morto por crucificação, ressuscitou fisicamente,
ressurgindo ao terceiro dia corporalmente de entre os mortos, segundo as Escrituras;
que subiu ao céu e está sentado à destra do Deus Pai como Sumo Sacerdote e
Advogado de cada um que Nele crê, e voltará na consumação dos séculos para julgar
os vivos e os mortos, os justos e os injustos. Declaramos que cremos que o Nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo voltará pessoalmente sendo essa a ‘bem-aventurada
esperança’ colocada diante de nós e para a qual vigiamos constantemente.
Declaramos que ‘a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o
Salvador, o Senhor Jesus Cristo’ e que as almas dos salvos, dos que têm confiado em o
Senhor Jesus Cristo, entram imediatamente, por ocasião da morte física, na Sua
presença, lá permanecendo plenos de alegria e conscientes até a ressurreição do
corpo na Sua vinda, quando corpo e alma reunidos irão ficar para sempre com Ele em
glória, pois aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo.
Assim, declaramos anulada toda obra de idolatria, feitiçaria, ocultismo e de sociedades
secretas que buscam glorificar a criatura em lugar do Criador, bem como toda
artimanha satânica que visa escravizar o homem com seus lúgubres conceitos e
valores. Declaramos que a mão do SENHOR está sobre a Sua igreja a qual a fortalece,
por isso nunca nos apartaremos Dele, antes O invocamos e Ele nos responde. O
SENHOR nos tem vivificado para invocar o Seu nome a fim de salvar o povo a quem
escolheu no Brasil. Ele é o Deus dos Exércitos que desbarata o inimigo e faz o Seu rosto
resplandecer nessa nação e salvá-la das ciladas do pai da mentira. Declaramos que não
daremos a glória devida ao SENHOR a outrem, nem a Sua honra a ídolos, pois suas
imagens de fundição são vento e vácuo. Nós, como Igreja louvamos ao SENHOR. Nossa

alma louva ao SENHOR. Louvaremos ao SENHOR durante a nossa vida; cantaremos
louvores ao nosso Deus em todo tempo. Brasil, não confie em príncipes, nem em filho
de homem, em quem não há salvação, pois lhe sai o espírito, volta para a terra e
naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o
Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no SENHOR seu Deus, Aquele
que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para
sempre; O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O SENHOR solta
os encarcerados. O SENHOR abre os olhos aos cegos; o SENHOR levanta os abatidos; o
SENHOR ama os justos; o SENHOR guarda os estrangeiros; sustém o órfão e a viúva,
mas transtorna o caminho dos ímpios. O SENHOR reinará eternamente; o teu Deus, ó
Igreja brasileira reinará de geração em geração. Louve ao SENHOR, Brasil, e, em todas
as suas cidades, vilarejos e casas haja cânticos de adoração ao Único digno de receber
todo o nosso louvor: JESUS CRISTO! Amém!”.

Gn.1:26,27; Sl.51:5; 53:1-3; Is.64:6; Jr.13:23; 17:9; Mc.7:20-23; Jo.1:12,13; 3:3-8; 10:10;
14:6; 2 Co.5:17; Ef.2:1-3; 1 Ts.5:23; 1 Jo.5:1,19; Is.53; Jo.1:29; At.13:38,39;
Rm.3:22,25,26; 4:4,5; 5:8; 1 Co.5:6-8; 6:9-11; 15:1-3; 2 Co.5:21; Gl.3:13; Cl.1:13,14,20,
21; 2:10,14; 1 Jo.2:2; Mc.16:9-11,14-18; Lc.24:39; Jo.20:11-29; At.1:3,9-11; 2:23,24;
3:13-15; 7:55,56; 10:40,41; Rm.4:25; 8:34; 1 Co.15:3-6; 9:1; Ef.1:20,21; 2:6; 4:10;
Hb.1:3; 7:25; Mt.24:44-46; Lc.16:22,25; 17:26-30; 23:43; 18:8; Jo.14:1-3; 17:22-24;
At.1:11; Rm.8:23; I Co.15:35-37; 2 Co.5:1-8; 12:1-4; Fp.1:23; 3:20,21; Cl.3:4; 1 Ts.1:10;
4:13-18; Tt.2:13; 1 Jo.2:28; 3:1-3; Hb.9:27; Sl.80:17-19; Is.42:8; 41:29; Sl.146.

09/OUTUBRO – BRASIL - I
“Declaramos que Deus é o nosso Pai, pois fomos por Ele adotados como filhos, pelos
méritos de Jesus Cristo de Nazaré, o qual derramou Seu precioso sangue na cruz do
Calvário, para a nossa completa salvação. Por isso temos autoridade para vencer o
inimigo em função da presença gloriosa do Espírito Santo em nós e por Ele somos
orientados com base nas Escrituras Sagradas. Assim, declaramos que toda Escritura é
divinamente inspirada a qual chamamos de Bíblia Sagrada; livro este composto pelo
Antigo e Novo Testamento que constituem a Palavra de Deus, sendo ele infalível na
sua forma original e cujo ensino é digno de plena autoridade e confiança em toda e
qualquer área que venha a ser abordado. Declaramos que a Bíblia, sendo a Palavra de
Deus, é a nossa única regra de fé e prática, pois os seus escritores foram homens
santos, inspirados pelo Espírito Santo, cujo produto escrito foi decorrente da soberania
absoluta de Deus. Declaramos que há um só Deus santo, poderoso e perfeito, que
subsiste em três Pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, As quais constituem um só
Deus com a mesma natureza, mesmos atributos e a mesma perfeição. Declaramos que
Jesus Cristo é o Senhor. Ele foi gerado pelo Espírito Santo e nascido da virgem Maria,
sendo verdadeiro Deus e verdadeiro Homem, único mediador entre Deus e o homem,
e que fora d’Ele não há salvação. Declaramos que o Espírito Santo, o outro Ajudador
com a mesma natureza divina de Cristo, é o regenerador e santificador dos redimidos,
é o doador de dons e frutos espirituais, é o Consolador, Guia e Mestre da Igreja. Ele é a
fonte e poder de toda celebração e serviço aceitável a Deus; habita em todo genuíno
crente com o objetivo de fazê-lo testificar de Cristo em seu coração a fim de ao mundo
testemunhá-Lo. Declaramos que somos sacerdotes de Deus e Sua boca profética aqui
na terra, a fim de por ela, ligar, desligar, arrancar, derribar, destruir, arruinar, edificar e
plantar, sempre e somente sempre na Sua direção. Desta forma, como sacerdotes de
Deus, Seu ouvido é o alvo das nossas orações e, como Seus profetas, vivemos para
agradá-Lo pela fé através de Sua Palavra, pois com fé, sem duvidarmos, não só
faremos o que Jesus fez à uma figueira infrutífera, mas até, se a um monte dissermos:
ergue-te e lança-te no mar, isso será feito; e tudo o que pedirmos na oração, crendo,
receberemos, pois a oração profética ‘pode fazer qualquer coisa que Deus pode
fazer’1. Declaramos que fomos chamados para promover abalos espirituais através da
palavra profética de modo que as trevas sejam dissipadas, arrancadas, derribadas,
destruídas e arruinadas e que seja edificado e plantado o Seu desígnio pela instalação
dum tremendo mover do Espírito Santo de Deus. Assim, em nome de Jesus Cristo de
Nazaré, declaramos a instalação de um tremendo mover do Espírito Santo no Brasil, e
em todas as jurisdições municipais, estaduais e federais. Oramos para que toda
IDOLATRIA seja desbaratada e todos conheçam o único e o verdadeiro Salvador do
mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Que as cidades que promovem festas aos chamados
1

E. M. Bounds.

‘padroeiro’ arrependam-se e se acheguem a Jesus. Oramos para que os ÍNDICES DE
HOMICÍDIOS caiam em todos os estados do Brasil, principalmente naqueles
considerados os mais violentos e que este espírito de morte seja neutralizado em
nome de Jesus nesses estados e em todo território nacional. Oramos para que os
grupos de extermínio sejam cada vez mais desbaratados, condenados e aprisionados,
pois são responsáveis por inúmeros assassinatos nesta nação. Oramos para que a
SAÚDE PÚBLICA seja transformada radicalmente e as doenças sejam erradicadas pela
medicina e até evitadas pelo uso correto de remédios e pela alimentação de qualidade
da população. Que caiam o índice das doenças que mais matam no Brasil: doenças no
aparelho circulatório, câncer, principalmente o de mama, do colo do útero, de
próstata, de pele, de laringe e de pulmão e de todo aparelho respiratório, diabetes,
Aids, cólera, dengue, hanseníase, hepatite, leishmaniose, malária e sarampo, em nome
de Jesus. Oramos para que todas as secretarias estaduais e municipais de saúde criem
centros de diagnósticos regionais de excelência que possibilite a identificação do
problema ainda em fase inicial e, também, que se esmerem na busca de medidas
preventivas que impeçam a incidência destas dramáticas doenças. Oramos ao SENHOR
para que todas estas pragas sejam debeladas no Brasil, em nome de Jesus! E
declaramos a nossa fé no Deus Onipotente, no Seu amor por nós e na Sua providência
em salvar e socorrer o Brasil. Amém!”

Êx.20:1; 2 Sm.23:2; 1 Co.2:11-14; 14:37; 2 Tm. 3:16 e 2 Pe.1:21; Gn.1:26;3:22;11:7;
Dt.4:35; Is.6:8; Mt.3:16,17; 28:19; Jo.10:30,36; 14:6; 17:5; At.2:17,18; Rm.1:20; 2
Co.13:13; Gl.4:6; Mt.1:16-25; Lc.1:30,31; 2:7,11; Jo.1:1-3,14,18; 5:17,23; 10:30,38;
17:5; At.4:12; Rm.10:9,10; Gl.4:4; Fl.2:5-11; 1 Tm.3:16; Hb.1:1-3; 2:14; Ap.1:8; 22:1213; Jo.15:26; 16:7-15; 20:19-22; At.1:8; 5:3,4; 13:2; Rm.8:9,26,27; 1 Co 2:12,14; 3:4,16;
6:19; 12:13; 2 Co.5:5; Ef.4:30; 1 Jo.2:27; Mt.21:21-22.

10/OUBRBRO – BRASIL - II
“Declaramos que Deus é o nosso Pai, pois fomos por Ele adotados como filhos pelos
méritos de Jesus Cristo de Nazaré que derramou o Seu precioso sangue na cruz do
Calvário para a nossa salvação completa. Por isso temos autoridade para vencer o
inimigo em função da presença gloriosa do Espírito Santo em nós e por Ele somos
orientados com base nas Escrituras Sagradas. Declaramos que fomos chamados por
Deus para promover abalos espirituais através da palavra profética de modo que as
trevas sejam dissipadas, arrancadas, derribadas, destruídas e arruinadas e que seja
edificado e plantado o Seu desígnio pela instalação dum tremendo mover do Espírito
Santo de Deus. Assim, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, declaramos a instalação de
um tremendo mover do Espírito Santo no Brasil a iniciar pela palavra profética a fim de
que as cidades sejam transformadas e conhecidas pela obra de Deus nelas operadas.
Portanto, declaramos que cada uma das 27 capitais será transformada pelo que o seu
novo nome representa e que todas as cidades da referida unidade federativa também
serão transformadas pela mesma representação, em nome de Jesus. Assim, Aracajú
(SE) será conhecida como Cidade Fruto do Espírito, pois o SENHOR gerará nela um
caráter de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Belém (PA) será conhecida como Cidade Cristo Vive,
pois nela será levantada cada vez mais o Cristo que vive para sempre O qual lhe dá
vida em abundância e lhe faz fluir rios de vida. Todos que lá entrarem serão
impactados pela unção de vida Daquele que vive de eternidade a eternidade. Belo
Horizonte (MG) será conhecida como Cidade Santíssima Beleza, pois nela o SENHOR é
e será ainda mais louvado, honrado e glorificado pela beleza da Sua santidade. Boa
Vista (RR) será conhecida como Cidade Olhos de Deus, pois para ela o SENHOR olha a
fim de abençoá-la e para desbaratar todo exército impostor através de sua visão
profética. Brasília (DF) será conhecida como Cidade dos Decretos Divinos não apenas
no âmbito de governo temporal, mas espiritual pela ação do Espírito de Deus através
de Sua igreja comprometida totalmente com as Escrituras Sagradas. Campo Grande
(MS) será conhecida como Cidade Coração Divino, pois ela abrigará multidões para
provar e promover o amor do Pai e se deliciar com Suas pastagens verdejantes. Cuiabá
(MT) será conhecida como Cidade Obra de Deus, pois a sua fama será conhecida pelas
nações em virtude do seu zelo e de sua constância dispensadas à obra de Deus.
Curitiba (PR) será conhecida como Cidade Ordem e Decência, pois essas virtudes de
Deus lhes farão um exemplo nacional que muitos aprenderão e a honrarão
continuamente. Florianópolis (SC) será conhecida como Cidade Jardim de Deus, uma
vez que nela o SENHOR Se deliciará com o bom perfume de Cristo exalado por seu
povo numa vida de santidade e fervorosa oração. Fortaleza (CE) será conhecida como
Cidade Proteção de Deus, pois ela sempre será guardada pelo SENHOR e o inimigo não
prevalecerá contra a sua Fortaleza, o Senhor, Deus forte e poderoso. Goiânia (GO) será
conhecida como Cidade Bálsamo de Cura, uma vez que quem nela adentrar ouvirá a

voz Daquele que tem poder para curar completamente o espírito, a alma e o corpo, e,
provará dos Seus bálsamos que fluem por Sua igreja. João Pessoa (PB) será conhecida
como Cidade Sol da Justiça, pois nela o Senhor Jesus brilha e brilhará intensamente de
dia e de noite e todos que necessitam da luz do Espírito Santo serão saciados
plenamente e as trevas não prevalecerão contra a justiça de Deus que está em Seu
Filho. Maceió (AL) será conhecida como Cidade Paz do Senhor, pois o Príncipe da Paz
desbaratará todo terror noturno, toda seta que voa de dia, toda peste que se propaga
nas trevas e toda mortandade que assola ao meio-dia. Macapá (AC) será conhecida
como Cidade Frutificação Constante, pois nela diariamente multidões serão
conquistadas para Cristo e frutificarão do Espírito constantemente. Manaus (AM) será
conhecida como Cidade Arca de Deus, pois nela todos sentirão a presença do SENHOR.
Natal (RN) será conhecida como Cidade Novo Nascimento, pois nela fluirá mais
intensamente a unção de regeneração espiritual fruto da soberania absoluta de Deus.
Palmas (TO) será conhecida como Cidade Louvores a Deus, pois muitos louvores ao
SENHOR fluirão uma vez que o justo florescerá, frutificará e anunciará que o SENHOR é
bom e a Sua misericórdia jamais acaba. Porto Alegre (RS) será conhecida como Cidade
Sempre Feliz, pois a unção de alegria mantê-la-á constantemente irradiante,
dissipando assim toda tristeza dos seus termos. Porto Velho (RO) será conhecida como
Cidade Segurança Eterna, pois nela haverá grande derramamento da graça, tremenda
manifestação de fé e multidões serão consolidadas em Cristo convictos da sua
salvação. Recife (PE) será conhecida como Cidade Rochedo de Israel, pois quem a
guarda, sem dormir nem toscanejar, é o guarda de Israel, seu escudo, a força da sua
salvação. Rio de Janeiro (RJ) será conhecida como Cidade Rio de Deus, pois nela e dela
fluirão os rios de água viva advindas de um povo santo e temente. Rio Branco (AC)
será conhecida como Cidade Pura, pois nela haverá um numeroso povo puro cujas
vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Salvador (BA) será conhecida
como Cidade Glória de Deus, pois nela muitíssimas glórias a Deus serão dadas pelos
feitos do SENHOR e a Sua glória será conhecida em toda a terra. São Luís (MA) será
conhecida como Cidade Santo Deus, pois somente Ele é santo e toda terra saberá que
Ele será exaltado nesta cidade. São Paulo (SP) será conhecida como Cidade Provisão
de Deus, pois nela a mão de Deus continuará estendida pra abençoar e multiplicar.
Teresina (PI) será conhecida como Cidade Colheita Santa, pois nela os campos sempre
estarão brancos para a colheita e multidões sempre terão encontros com Jesus Cristo
para serem abençoados. Vitória (ES) será conhecida como Cidade Vitória Pentecostal,
pois nela a unção de pentecostes será notória e o inimigo sempre será derrotado.
Assim, declaramos que estas cidades serão assim conhecidas e interligadas para que
uma abençoe a outra e haja uma plenitude de Deus em todo o Brasil, em nome de
Jesus! Amém!”.

11/OUTUBRO – BRASIL - III
“Declaramos que só o SENHOR é Deus. A Ele pertencem o poder, a grandeza, a honra,
a vitória e a majestade, porque Dele é tudo quanto há nos céus e na terra. Do SENHOR
é o reino e Ele mesmo Se exaltou por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm Dele.
O SENHOR domina sobre tudo, pois na Sua mão há força e poder, e com Deus está o
engrandecer e a tudo dar força. Declaramos que Jesus Cristo de Nazaré recebeu toda
autoridade no céu e na terra, pois o Deus Pai O ressuscitou dentre os mortos e fê-Lo
sentar à Sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e
poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas
também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre
todas as coisas, o deu a Igreja, a qual é o Seu corpo, a plenitude daquele que a tudo
enche em todas as coisas. Assim, como reino de sacerdotes intercedemos para que a
saga de BRUXARIA e de ENCANTAMENTO seja arruinada desta nação, que cada cristão
verdadeiro cuide de sua mente a fim de não sofrer baixas em sua vida, que cada um
leia, estude, medite, ame e fale mais a Palavra de Deus, louve-O mais e entenda que
Deus condena toda obra de bruxaria e feitiçaria, a qual tem sido largamente
disseminada nas seitas religiosas heréticas ou através de recursos da Nova Era dentro
das escolas, universidades e no mundo empresarial pelo uso de “fórmulas” de
manipulação e sedução mental. Confessamos o pecado da bruxaria no Brasil e pedimos
perdão ao SENHOR por essas práticas sutis e diabólicas. Que todo espírito de bruxaria
e encantamento que tanto tem aprisionado crianças, adolescentes e adultos em nosso
país seja aprisionado e enfraquecido, agora, em nome de Jesus. Intercedemos ainda
para que a TAXA DE SUICÍDIO no Brasil caia e que haja libertação de toda depressão e
terror que tem assolado nestes últimos anos esta nação, em nome de Jesus! Que
Igrejas ungidas sejam levantadas em todo Brasil, estados e cidades e, com toda
ousadia, engrossem a fileira da resistência contra o dragão da morte, em nome de
Jesus! Intercedemos ainda para que todo esquema da PROSTITUIÇÃO INFANTIL seja
desestruturado no Brasil, pois muitas crianças e adolescentes são, conforme
levantamento da Polícia Federal, exploradas sexualmente, as quais muitas vezes
vendem seus corpos em troca de refrigerante ou um prato de comida. Confessamos o
pecado da prostituição e abuso de menores no Brasil e por eles pedimos perdão ao
SENHOR. Clamamos para que cesse toda essa prostituição e abuso de menores em
nossa nação, em nome de Jesus! Profetizamos, em nome de Jesus, um despertamento
nas autoridades públicas do Brasil para que seja adotada a educação sexual com
responsabilidade governamental e por princípios éticos cristãos, de modo que o Brasil
não venha a ser punido com foram Sodoma e Gomorra, através do juízo de Deus o qual
os fez perecerem para sempre, tanto os que praticavam quanto os que permitiram e
incentivaram. Que os demônios da iniquidade sexual sejam repreendidos,
enfraquecidos e neutralizados em nome de Jesus, desde as fileiras do governo com
seus ministérios até as escolas e as famílias. Oramos também, em nome de Jesus, para

que haja severa coibição dos VÍCIOS NOS JOVENS, pois está havendo um crescimento
de consumo excessivo de bebida alcoólica entre os adolescentes e jovens brasileiros.
Oramos para que o índice de consumo do álcool caia drasticamente, em nome de
Jesus, e que o governo federal, estadual e municipal entenda que as leis que permitem
certas liberdades sem qualquer restrição ou supervisão, ainda que não sejam
anticonstitucionais, são anticristãs, antibíblicas e favoráveis à morte, além de gerar
gastos extremamente dispendiosos para a nação. Mais importa agradar a Deus do que
aos homens. Profetizamos que a população terá o discernimento de que fábricas de
bebidas alcoólicas, de cigarros e afins, as empresas de mídia que as propagam e quem
legisla sem piedade são, na verdade, instrumentos do inferno nas mãos do império das
trevas com o objetivo de matar, roubar e destruir os filhos incautos desta terra como
uma mãe maldita, pois a suma é ‘dos filhos deste solo és mãe gentil, Pátria amada,
Brasil!’ Oramos para que o consumo chegue a níveis infimamente pequenos, uma vez
que sem consumo os fornecedores falirão. Oramos também para que a CORRUPÇÃO
no Brasil caia cada vez mais rapidamente, pois continua como um dos piores do
mundo. Oramos para que no Brasil o índice da corrupção alcance o nível mínimo e haja
transparência entre os escalões do governo federal, estadual e municipal, funcionários
públicos, políticos e no setor privado a fim de findar essa vergonha nacional conhecida
por todo mundo. Oramos também para que a transparência nas igrejas seja conhecida
por todos e haja notoriedade da ação do Espírito Santo nesta área a fim de influenciar
esta nação com autoridade e temor a Deus, em nome de Jesus!”.

1 Cr.29:11,12; Mt.28:18; Ef.1:20-23; Êx.22:18; Dt.18:10; Is.47:9,12; Jr.22:9; At.8:9,11;
13:6,8

12/OUTUBRO – BRASIL - IV
Oramos pela família brasileira – para que não seja ludibriada pelos ardis de satanás os
quais estão sendo divulgados com tanta sutileza do inferno pela mídia a qual busca
controlar as mentes, suas vontades, sentimentos, emoções e recursos. Oramos para
que as famílias brasileiras abram suas portas para a entrada do Rei dos reis e Senhor
dos senhores, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Oramos para que cada um analise a sua
vida e busque transformar aquilo que está contrário ao que Deus deseja. Oramos para
que haja restauração de cada cristão e família em relação às bênçãos que foram
roubadas por satanás e seus seguidores. Oramos pelas crianças brasileiras para que
sejam libertas da escravidão da pobreza, da falta de educação eficaz e eficiente, da
falta de saúde apropriada, falta de alimentação adequada e de remédios e sejam livres
das mentiras que lhes são impostas. Oramos pelas crianças brasileiras para que não
sejam presas pela mídia destrutiva que ensina a prostituição, as drogas e a irreverência
como se fossem coisas boas e normais, desvirtuando os conceitos e valores cristãos
eternos e, por isso, gerando caos no indivíduo, na família e na sociedade. Oramos pelas
crianças para que elas conservem a própria inocência e para que os pais e responsáveis
sejam dominados pelo Espírito Santo a fim de gerar nelas o temor do Senhor que é o
princípio da sabedoria e nunca haver nelas a loucura do desprezo à sabedoria e ao
ensino, conforme Provérbios 1:7. Intercedemos pelas crianças a fim de gerar nelas o
temor do Senhor de modo que elas aprendam a aborrecer o mal e sejam criadas com
integridade, detestando a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa,
conforme Provérbios 8:13. Intercedemos pelas nossas crianças a fim de crescerem na
graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e O tema sempre,
pois o temor do Senhor prolonga os dias da vida além de garantir êxito em tudo,
conforme Provérbios 10:27. Oramos para que os lares brasileiros sejam cheios de
homens e mulheres cheios do Espírito de Temor do Senhor e que governem seus lares
com temor, pois, assim, eles têm um forte amparo o qual é refúgio para os seus filhos,
conforme Provérbios 14:26. Oramos para que os lares brasileiros encham-se com a
manifestação da presença de Cristo e com o temor a Deus o qual é fonte de vida para
evitar os laços de morte como roubo, drogas, impurezas, brigas, infidelidades,
tristezas, doenças, crises, etc., conforme Provérbios 14:27. Oramos para que os lares
cristãos sejam cheios do temor do Senhor para que sejam conduzidos à vida, à
satisfação e à completa proteção, conforme Provérbios 19:23. Oramos para que o
povo de Deus leve uma vida de atenta escuta à Palavra de Deus e de devota
obediência aos Seus mandamentos a fim de provar uma alegria cada vez mais
completa e não permanecer no deserto das amarguras. Oramos pra que o povo de
Deus busque cada vez mais investir naquilo que é eterno, ou seja, sobre todos os
aspectos da sua vida lançar a Palavra de Deus que transforma amarguras em doces
satisfações, nunca desesperar, mas esperar Nele que tudo pode. Oramos para que o
povo brasileiro creia mais no Senhor Jesus e aprenda a ouvir com mais reverência os

profetas de Deus a fim de obter segurança e prosperidade. Oramos para que os canais
de comunicação como TVs, Jornais, Rádios, Internet, Outdoors, e afins sejam usados
para informações sérias, comprometidas com a verdade e que produzam impacto
positivo à população em geral. Que sejam isentas da famigerada arte de enganar que
encanta as pessoas sem que lhes acrescente qualquer coisa de valor eterno fazendolhes escravas de enganos e futilidades os quais roubam o entendimento e a boa
aplicação de seus recursos que são conquistados com tanto esforço. Oramos pelas
NOVE capitais nordestinas e seus respectivos estados: Recife (PE), João Pessoa (PB),
Maceió (AL), Natal (RN), Aracajú (SE), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Teresina (PI) e São
Luiz (MA) para que haja um novo despertar entre o povo de Deus e, dele, para a
população em geral. Oramos pelas SETE capitais do Norte e seus respectivos estados:
Belém (PA), Macapá (AP), Manaus (AM), Boa Vista (RR), Rio Branco (AC), Porto Velho
(RO), Palmas (TO) para que haja um novo despertar entre o povo de Deus e, dele, para
a população em geral. Oramos pelas QUATRO capitais do Sudeste e seus respectivos
estados: Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) para que
haja um novo despertar entre o povo de Deus e, dele, para a população em geral.
Oramos pelas TRÊS capitais do Sul e seus respectivos estados: Curitiba (PR),
Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS) para que haja um novo despertar entre o povo de
Deus e, dele, para a população em geral. Oramos pelas QUATRO capitais do CentroOeste e seus respectivos estados: Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Goiânia (GO),
Brasília (DF) para que haja um novo despertar entre o povo de Deus e, dele, para a
população em geral. Oramos pelas forças armadas nacionais (Marinha, Exército e
Aeronáutica) para que a presença e a manifestação do SENHOR dos Exércitos seja sua
maior realidade. Que o SENHOR castigue com Sua dura espada, grande e forte, o
dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e mate o monstro marinho que
está no mar, conforme Isaías 27:1. Oramos para uma polícia mais especializada a fim
de exercer policiamento preventivo e coercitivo em defesa e proteção da população e
bens públicos e privados, sem corrupção e excessos, mas com integridade, sobriedade
e equilíbrio. Oramos pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar,
Polícia Civil, Polícia Municipal e qualquer tipo de policiamento exercido por órgãos
legais dentro do território nacional, bem como por suas Corregedorias. Oramos pela
igreja de Jesus Cristo no Brasil a fim de que ela exerça sua função de salgar a terra e
iluminar o mundo na unção do Espírito Santo. Oramos pelos Tribunais, Fóruns e suas
Varas, além de todos os profissionais da lei a fim de que sejam sérios nos seus ofícios e
nos seus atributos, sabendo que em tudo hão de prestar contas a Deus. Que todo
espírito de injustiça, falsidade, suborno, avareza e mentira seja denunciado,
desmascarado, neutralizado e destituído, em nome e Jesus, em todos os setores do
poder judiciário seja federal, estadual e municipal, e, em qualquer segmento da
sociedade brasileira. Oramos pela igreja perseguida, para que seja fortalecida e vença
os perseguidores pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Intercedemos pelos
pastores de rebanho do Senhor Jesus Cristo nesta nação para que sejam fieis,

apegados às Escrituras, hospitaleiros, amigos do bem, sóbrios, justos, piedosos, que
tenham domínio de si, não arrogantes, não irascíveis, não cobiçosos de torpe ganância,
maridos de uma só mulher, que tenham filhos crentes que não são acusados de
dissolução, nem são insubordinados. Intercedemos pela Igreja, o rebanho de Jesus
Cristo, que precisa de pastor para que lhe apascente com amor e com a Palavra de
Deus. Intercedemos pelos servos que entregaram a vida a Jesus e estão no Seu serviço
aqui na terra. Oramos para a neutralização dos espíritos de tristeza, melancolia e
autocomiseração. Oramos pela igreja para que seus pastores sejam honrados e
reconhecidos como instrumentos de Deus para apascentamento e cuidado pelo
rebanho para que não sejam envolvidos por doutrinas várias e estranhas. Oramos pela
igreja a fim de que se lembre de seus líderes que pregaram a palavra de Deus e que
sejam submissos para com eles, pois velam pela alma de cada ovelha, como quem
deve prestar contas, e façam isso com alegria e não gemendo. Oramos para que as
falsas religiões sejam desmascaradas através do conhecimento de Jesus Cristo, a
verdade que liberta, de modo a fazer recuar toda mentira e engano, além dos sofismas
que foram gerados. Oramos por um sistema de transportes inteligente e eficiente para
contribuir com a população e não estressá-la, de modo a não consumir a sua reserva
de vida e de recursos. Que os administradores desta nação, em todas as suas esferas
(federal, estadual, municipal) considerem atentamente esse ponto tão mal gerenciado
e nevrálgico, e melhorem a malha rodoviária, ferroviária, e vias navegáveis e aéreas
para que as cidades obtenham um padrão de excelência no trânsito interno e sejam
excelentemente interligadas com fluidez da população e de bens e insumos, de forma
segura e rápida. Oramos pela instalação de um plano de segurança da população e uso
de diversos recursos para inibir a violência nas cidades e fora delas. Oramos por uma
educação descente a todos de modo que tanto os filhos como os pais tenham acesso
ao ensino fundamental que garanta uma vida mais saudável a todas as famílias,
gerando assim, mais responsabilidade aos pais pela educação e guarda dos filhos.
Oramos por uma unidade entre o povo de Deus com mais responsabilidade e norteada
exclusivamente pela Palavra de Deus na unção do Espírito Santo a qual mudará a
história do Brasil a partir desta década, em nome de Jesus. Oramos por um tempo de
mais intimidade com Deus exercido por seu povo, principalmente seus líderes, nesta
década da decisão e da urgência, a fim de serem evitados os grandes erros cometidos,
as falsas profecias, os ventos doutrinários corrosivos, os “emocionalismos”, os
triunfalismos, os “invencionismos”, as competitividades e as frustrações, de modo a
gerar e a garantir a permanência da vontade plena de Deus sobre a vida da Sua Igreja e
de Seus filhos; que cada um busque mais os interesses de Deus e não os próprios, isto
é, que a vida de adoração e as orações proféticas sejam o que norteie cada líder bem
como todo o rebanho de Cristo, de modo que cumpram o seu chamado, entendendo
que são cartas vivas de Cristo aqui na terra. Oramos para que as grandes redes de
comunicação brasileiras sejam ganhas para Jesus Cristo, desde a maior até a menor.
Declaramos a ação de Deus em Sua amada Igreja a qual está aos Seus pés, com poder

para romper os céus de bronze nesta nação, que se encontra cada vez mais crente,
mais dedicada à oração e mais ousada, fazendo recuar ainda mais o império das trevas
e conquistando territórios os quais lhe fora prometido. Declaramos uma Igreja que
vive e reina com o Senhor Jesus Cristo, a qual se empenha a retornar e manter-se no
primeiro amor buscando sempre praticar as primeiras obras, as quais alegram o
coração do Pai Eterno. Declaramos que o dono do Brasil é o seu Criador e Redentor, e
fora Dele não há outro e que todos os impostores serão envergonhados e destituídos
diante da Sua glória. Portanto, recuem e fujam da presença do Senhor dos Exércitos
todos os Seus inimigos e impostores, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que
vive reina para sempre! Assim, glorificamos ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito
Santo. À Deus Toda Glória pelos Séculos dos Séculos, Amém!”

13/OUTUBRO – BRASIL URGENTE
“Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos Te agradecer pelo nosso país, o
Brasil, e Te louvar pela sua criação e sua preservação, bem como pela salvação,
libertação, cura e prosperidade de milhões de brasileiros. Também Te bendizemos por
Tua amada igreja, a coluna e o baluarte da verdade, e por Teu Espírito Santo que em
nós habita e nos aperfeiçoa, para a Tua glória. Que no cumprimento do nosso
chamado, a fim de sermos conformes a imagem de Teu Filho, como cartas vivas e
geradores de incenso perfumado às Tuas narinas, firmados na Tua Palavra,
declaramos, em nome de Jesus, a Tua bênção sobre o Brasil, de modo ‘que nossos
filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas, como pedras
angulares, lavradas como colunas de palácio; que transbordem os nossos celeiros,
atulhados de toda sorte de provisões; que os nossos rebanhos produzam a milhares e a
dezenas de milhares, em nossos campos; que as nossas vacas andem pejadas, não lhes
haja rotura, nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Pois,
bem-aventurado o povo a quem assim sucede! Sim, bem-aventurado é o povo cujo
Deus é o SENHOR!’ Que a Tua igreja sempre priorize a oração em sua vida, pois como
reis e sacerdotes somos responsáveis em ministrar diante do Teu Trono as
necessidades do Brasil, pois quando uma nação se desvia dos Teus caminhos
descumprindo os Teus princípios, certamente a Tua mão pesa sobre ela e o sofrimento
é certo. Por isso, entendemos que o momento é delicado e assustador, pois, muita
desgraça tem acometido o Brasil gerando tristeza a milhares e milhares de famílias e
muitas vidas sendo ceifadas. Desta forma, em nome de Jesus, clamamos por Tua
intervenção a fim de desfazer a maldade de modo que elas sequem pelas raízes,
interferindo diretamente nos corações dos brasileiros, a fim de que a corrupção, a
violência, a imoralidade, a destruição familiar, os vícios e a tolerância com a maldade
possam ser extirpadas da vida dos brasileiros e eles passem a detestar essas
malignidades e até combatê-las por meio do bom combate da fé em Jesus Cristo por
parte da grande maioria dos brasileiros. Louvamos a Deus por Sua graça e
misericordiosa para com esta nação, mas sabemos que tal misericórdia envolve a Sua
justiça e santidade, portanto, aos que se rebelam contra o Senhor se recusando a viver
de acordo com a Sua vontade, as adversidade e aflições passam a ser ministrantes de
advertência a fim de gerar freios e arrependimentos. A palavra de Deus afirma que o
Senhor não muda e que as nações são Suas, portanto Ele sempre abominará a
idolatria, a feitiçaria, a corrupção e a devassidão em qualquer uma delas, e somente
aqueles que O levarem a sério obterão misericórdia. Portanto, declaramos, como
igreja de Jesus Cristo no Brasil, que permaneceremos diante de Deus, ante o Seu Trono
de glória, em nome de Jesus, para pedir a Sua graça sobre esta nação, pois somos
totalmente dependentes do Senhor e reconhecemos que somente Ele pode intervir
favoravelmente por nós, e, como Seus sacerdotes comprados e lavados pelo sangue de
Jesus Cristo, intercedemos por cada brasileiro, cada família e cada governante do

Brasil, para que sejam piedosos, humildes, honestos, comprometidos com Deus e a
Sua Palavra, tementes a Ele, integrados na igreja verdadeira de Jesus Cristo e na Sua
obra; também, para que haja reconhecimento dos próprios pecados; e, cada um que
se encontra em maus caminhos, se converta deles, das suas debilidades e
desobediências deliberadas e intencionais, bem como dos delitos perversos e
psicóticos. Assim, que cada um leve a sério tanto as confissões pecaminosas quanto o
genuíno arrependimento, uma vez que são requisitos para que nossas orações sejam
ouvidas e respondidas pelo Todo Poderoso, abrindo o céu para que a nossa nação seja
sarada. Que o nosso Deus desperte o Brasil para um genuíno a avivamento. Portanto, a
suma é dedicar-se à busca da prosperidade da cidade e da nação, onde estamos
plantados, e orar a Deus em favor delas; porque o progresso delas será a nossa
prosperidade. Declaramos, então, que insistiremos nas orações pelo Brasil, pois o
nosso socorro vem do Senhor que habita no Seu alto e sublime trono, e não vamos nos
conformar com injustiças, corrupções e desvio da verdade, pois o Senhor nos chamou
para sermos restauradores dos Seus caminhos e para Ele nada é impossível, por isso
declaramos que depositamos a nossa confiança no Senhor, nAquele que tudo pode e
tem prazer naqueles que Nele confiam. Declaramos que o Onisciente sabe como fazer
o que Lhe pedimos e Ele é perito em transformar maldições em bênçãos, em desfazer
as crises e insucessos, além de triunfar sobre todo o mal. Declaramos que ‘bemaventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua
herança’ e ‘esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo
a sua vontade, ele nos ouve’. Assim, oramos ao SENHOR e declaramos que muitíssimos
brasileiros, filhos de Deus, estão e serão levantados, cada vez mais, movidos pelo
Espírito de graça e de súplicas, como intercessores ao Senhor de todo coração, crendo
que existe esperança para o Brasil e que essa esperança está em Deus, O qual opera e
operará tremendamente nesta nação e em favor dela, a fim de que haja paz, saúde e
prosperidade sem fim em seus termos e para DESPERTAR AS NAÇÕES DE TODA TERRA,
em nome de Jesus! Desta forma, oramos e abençoamos as autoridades brasileiras,
legislativas, executivas e judiciárias para que desempenhem suas funções com ética e
moral; abençoamos os que governam, criam as leis e julgam; abençoamos o presidente
do Brasil, os secretários e ministros de estado, os deputados federais e senadores, os
governadores e prefeitos, e oramos para que eles cuidem do povo, da saúde,
educação, segurança, justiça, emprego, economia; oramos e abençoamos os
deputados de cada estado e os vereadores de cada cidade; oramos a Deus pelo
desembaraço do processo político brasileiro; para que haja sabedoria de Deus para
escolhermos de forma sábia os representantes políticos do nosso país; pelo fim da
corrupção e dos negócios ilícitos no Brasil, por verdadeira justiça em nossa nação, para
que a justiça não sofra influência do poder político e econômico nos seus julgamentos,
para que os impostos sejam canalizados para o bem de todos, para que a liberdade em
Cristo e a consequente democracia sejam valores permanentes da nação dentro do
temor a Deus; oramos por justiça social, para que os cidadãos tenham oportunidade

de trabalho, educação, segurança e moradia; pela redução das desigualdades sociais;
compaixão pelos carentes, necessitados e marginalizados; para que todos os cidadãos
brasileiros tenham qualidade de vida, dignidade e respeito; por um Brasil sem
moradores de rua; pelo fim do crime organizado; pelo fim dos comandos do tráfico,
das milícias e das redes de corrupção; para que os índices de violência sejam reduzidos
a zero; por mais ética em nossa nação; para que os serviços públicos tenham padrão
de excelência; pela educação no Brasil; pelos hospitais públicos, que tenham recursos
materiais e tecnológicos adequados; pelos médicos, que sejam capazes de diagnosticar
e ter procedimentos corretos; pela saúde dos brasileiros, em nome de Jesus! Oramos
por aqueles que desenvolvem doenças emocionais e espirituais para que sejam
libertos e curados; para que o brasileiro aprenda e decida estabelecer uma forma de
vida que seja compatível com a preservação da natureza; para que haja chuvas nas
áreas atingidas pela seca; para que Deus aja em favor de nossa pátria. Oramos ainda
para que o Senhor intervenha e transforme a realidade do Brasil, para que o povo
brasileiro se humilhe, ore, busque a face de Deus e se converta dos seus maus
caminhos; pela valorização da família no Brasil; pelas mulheres do Brasil, para que
desempenhem seu papel bíblico na família; pelos homens do Brasil, para que assumam
seu papel bíblico de proteção e provisão para o lar e liderança espiritual; para que a luz
de Jesus brilhe na vida de cada brasileiro que ainda vive em trevas; por um Brasil
transformado pelo poder do Evangelho, por um Brasil que ame, adore e obedeça ao
Senhor Jesus, por um Brasil que proclame a glória de Deus a todas as nações da terra;
pelo povo brasileiro, para que se arrependa e se converta ao Senhor Jesus, pelos
brasileiros para que vivam seus relacionamentos segundo a ética da Palavra de Deus.
Oramos para que a igreja conheça a real necessidade das cidades; pelo bom
testemunho dos cristãos brasileiros; por mais intercessores pela nossa Nação; pelo
mover do Espírito Santo convencendo os incrédulos do nosso Brasil; pelas crianças
brasileiras em situação de vulnerabilidade social; pelo trabalho do Conselho Tutelar na
proteção das crianças brasileiras. Oramos pelas Igrejas que acolham as crianças em
situação de risco, por lares adotivos cristãos, por libertação das crianças brasileiras
oprimidas, por um Brasil sem crianças abandonadas, abusadas ou fora da escola, para
que a Luz de Jesus alcance as crianças por todo o Brasil, pela unidade do povo de Deus
para transformar a nação. Oramos, em nome de Jesus Cristo, pela multiplicação de
recursos que viabilizem a conquista da Pátria para Cristo, para que os brasileiros
tenham por base os princípios e valores cristãos para todos os relacionamentos, para
que a igreja evangélica seja um instrumento relevante de transformação social, para
que a igreja evangélica seja exemplo de integridade e ética e para que não seja mais
necessária a existência de ‘cracolândias’. Tudo isso, em nome de Jesus e para a Sua
glória, amém!”.
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14/OUTUBRO - PREFEITURAS MUNICIPAIS
“Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho que Se encontra assentado a Tua direita, damosTe graças pelo nosso país com as suas milhares de cidades, e também pelas
administrações que o Senhor constituiu em cada uma delas. Louvamos ao Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo pela criação e preservação de todas as cidades
brasileiras, bem como pela salvação, libertação, cura e prosperidade de milhões de
brasileiros. Damos-Te glórias e honras pela instalação, crescimento e aperfeiçoamento
da Tua santa e amada Igreja em todas as cidades do Brasil a qual faz parte do Teu
Reino. Como cidadãos do Céu e também do Brasil e da cidade em que habitamos, na
qualidade de embaixadores de Jesus Cristo de Nazaré, o guarda de Israel, como
membros de Tua família, a Tua santa Igreja, por termos sido comprados e resgatados
através do Seu precioso sangue, fruto do Seu sacrifício único e perfeito em obediência
ao divino decreto de amor por nós, homens pecadores, agora remidos, declaramos
que só o SENHOR é o nosso Senhor e quão magnífico é o Teu nome em toda terra e
nas cidades brasileiras! Declaramos que nas cidades brasileiras não há salvação em
nenhum outro; porque abaixo do céu destas cidades do Brasil não existe nenhum
outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o
nome de poder de todas as cidades e de toda a nação brasileira. Nesta mesma
qualidade de igreja de Cristo, militante aqui na terra, declaramos a realidade do Trono
de Deus em todas as cidades brasileiras, pois existe um só Trono que governa todo
universo e nele um só Deus sentado cuja essência é misericórdia, santidade, verdade,
justiça e que julga com equidade. Declaramos que todos os reinos e poderes deste
mundo, desta nação e das cidades do Brasil se dobrarão ao senhorio Daquele que está
assentado neste trono de glória, pois ao Senhor pertence a Terra e tudo o que nela se
contém, o mundo e os que nela habitam, além do mais, é por meio do Senhor da glória
que reinam os reis, governam os governadores, os prefeitos administram e os
príncipes decretam justiça. É por intermédio do Senhor Deus que governam os
príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Assim, declaramos o Teu trono sobre
toda prefeitura de cada cidade do Brasil. Na condição de embaixadores e profetas de
Deus nesta geração e na nação brasileira nos levantamos, em nome de Jesus, para o
cumprimento do propósito de Jesus Cristo em fazer avançar o Seu reino através da Sua
igreja compromissada plenamente com a Sua Palavra, com a convicção de que as
portas do inferno não prevalecerão, antes, serão queimadas e destruídas, e as hostes
infernais recuarão, enfraquecerão, serão neutralizadas e fugirão da nossa presença em
função da presença poderosa conosco do Leão da Tribo de Judá, o Senhor dos
Exércitos, em Seu Espírito, além do Seu temível exército angelical. Assim, em nome de
Jesus, determinamos a falência e a destituição do inimigo de Deus: todo espírito de
corrupção, farsa, ludíbrio, furto, malícia, perseguição diabólica e carnal, império das
trevas, devassidão, desperdício, irresponsabilidade em toda esfera de ação das
prefeituras municipais de cada cidade brasileira, em cada prefeito, em seu grande

contingente de funcionários e nos seus devidos familiares. Declaramos ainda que cada
prefeito desta nação, atuante em cada cidade, eleito pelo povo por designação de
Deus, exerça o seu mandato no temor do Senhor e, que em tudo, busque a sabedoria
Daquele que a tudo criou e que tem o governo sobre os Seus ombros, Jesus Cristo. Que
cada um administre sua cidade buscando se empenhar em fazer o melhor para os seus
cidadãos de acordo com os princípios das Escrituras Sagradas, de modo que as suas
ações estejam alinhadas com a justiça, a retidão e a verdade, priorizando o direito dos
órfãos, das viúvas, dos pobres e necessitados, do povo de Deus e de toda população, a
fim de que a bênção do Senhor possa fluir livremente e haja paz, saúde e prosperidade
sem fim em cada cidade brasileira e seus habitantes, em nome de Jesus! Que Cristo
reine em cada município brasileiro e que aumente o Seu governo, em nome de Jesus,
amém!”.
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15/OUTUBRO - CÂMARAS MUNICIPAIS
“Pai, em nome de Jesus, Teu Filho que Se encontra assentado a Tua direita, damos-Te
graças pelo nosso país com as suas milhares de cidades, e também pelos governos que
o Senhor constituiu em cada um delas. Louvamos ao Deus Pai, Deus Filho e Deus
Espírito Santo pela criação e preservação de todas as cidades brasileiras, bem como
pela salvação, libertação, cura e prosperidade de milhões de brasileiros. Damos-Te
glórias e honras pela instalação, crescimento e aperfeiçoamento da Tua santa e amada
Igreja nestas cidades a qual faz parte do Teu Reino. Como cidadãos do Céu e também
do Brasil e da cidade em que habitamos, na qualidade de embaixadores de Jesus Cristo
de Nazaré, o guarda de Israel, como membros de Tua família, a Tua santa Igreja, por
termos sido comprados e resgatados através do Seu precioso sangue, fruto do Seu
sacrifício único e perfeito em obediência ao divino decreto de amor por nós, homens
pecadores, agora remidos, declaramos que só o SENHOR é o nosso Senhor e quão
magnífico é o Teu nome em toda terra e nas cidades brasileiras! Declaramos que em
todas as cidades brasileiras não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu
destas cidades do Brasil não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo
qual importa que sejamos salvos. Jesus é o nome de poder de todas as cidades da
nação brasileira. Nesta mesma qualidade de igreja de Cristo, militante aqui na terra,
declaramos a realidade do Trono de Deus em todas as cidades do Brasil, pois existe um
só Trono que governa todo universo e nele um só Deus sentado cuja essência é
misericórdia, santidade, verdade, justiça e que julga com equidade. Declaramos que
todos os reinos e poderes deste mundo, desta nação e de todas as suas cidades se
dobrarão ao senhorio Daquele que está assentado neste trono de glória, pois ao
Senhor pertence a Terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam,
além do mais, é por meio do Senhor da glória que reinam os reis, governam os
governadores, os prefeitos administram e os príncipes decretam justiça. É por
intermédio do Senhor Deus que governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da
terra. Assim, declaramos o Teu trono sobre as Câmaras Municipais as quais legislam
em cada cidade brasileira, pois de nada adianta legislar e governar sem a orientação do
Senhor, uma vez que só Tu, Senhor, frustra os desígnios das nações e anula os
conselhos dos povos, mas o Teu conselho dura para sempre e os desígnios do Teu
coração por todas as gerações. Na condição de embaixadores e profetas de Deus nesta
geração e nesta nação brasileira nos levantamos em nome de Jesus, para o
cumprimento do Seu propósito em fazer avançar o Seu reino através da Sua igreja
compromissada com a Sua Palavra, com a convicção de que as portas do inferno não
prevalecerão, antes, serão queimadas e destruídas, e as hostes infernais recuarão,
enfraquecerão, serão neutralizadas e fugirão da nossa presença em função da
presença poderosa conosco do Leão da Tribo de Judá, o Senhor dos Exércitos, em Seu
Espírito, além do Seu temível exército angelical. Assim, em nome de Jesus,
determinamos a falência do inimigo de Deus: todo espírito de corrupção, farsa,

ludíbrio, furto, malícia, perseguição diabólica e carnal, império das trevas, devassidão,
desperdício, irresponsabilidade e politicagem em toda esfera de ação de toda Câmara
Municipal existente em cada cidade brasileira, bem como nas mentes de seus
funcionários, vereadores e dos seus devidos familiares. Que cada vereador municipal,
atuante em cada cidade, eleito pelo povo por designação de Deus, exerça o seu
mandato no temor do Senhor e buscando incessantemente, em tudo, a sabedoria
Daquele que a tudo criou e que tem o governo sobre os Seus ombros, Jesus Cristo. Que
cada vereador busque se empenhar em fazer o melhor para as municipalidades desta
nação e para o bem dos seus cidadãos conforme os desígnios das Escrituras Sagradas,
de modo que as leis sejam justas e defensoras prioritariamente do direito dos órfãos,
das viúvas, dos pobres e necessitados, do povo de Deus e de todos, a fim de que a
bênção do Senhor flua em liberdade e haja paz, saúde e prosperidade sem fim em cada
cidade brasileira, em nome de Jesus! Assim, declaramos em nome de Jesus Cristo que
o bom dia chegou e outros melhores virão. Amém!”.
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16/OUTUBRO - ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS ESTADUAIS
“Pai, em nome de Jesus, Teu Filho que Se encontra assentado a Tua direita, damos-Te
graças pelo nosso país com os seus estados e as suas milhares de cidades, e também
pelos governos que o Senhor constituiu em cada um deles. Louvamos ao Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo pela criação e preservação de todas as cidades
brasileiras, dos seus estados, bem como pela salvação, libertação, cura e prosperidade
de milhões de brasileiros. Damos-Te glórias e honras pela instalação, crescimento e
aperfeiçoamento da Tua santa e amada Igreja nestas cidades e nos estados a qual faz
parte do Teu Reino. Como cidadãos do Céu e também do Brasil, do estado e da cidade
em que habitamos, na qualidade de embaixadores de Jesus Cristo de Nazaré, o guarda
de Israel, como membros de Tua família, a Tua santa Igreja, por termos sido
comprados e resgatados através do Seu precioso sangue, fruto do Seu sacrifício único
e perfeito em obediência ao divino decreto de amor por nós, homens pecadores, agora
remidos, declaramos que só o SENHOR é o nosso Senhor e quão magnífico é o Teu
nome em toda terra e nas cidades brasileiras, nos seus estados e em todo o Brasil!
Declaramos que nas cidades e nos estados brasileiros não há salvação em nenhum
outro; porque abaixo do céu destas cidades e destes estados do Brasil não existe
nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Jesus é o nome de poder de todas as cidades, de todos os estados e de toda a nação
brasileira. Nesta mesma qualidade de igreja de Cristo, militante aqui na terra,
declaramos a realidade do Trono de Deus em todas as cidades e estado brasileiros,
pois existe um só Trono que governa todo universo e nele um só Deus sentado cuja
essência é misericórdia, santidade, verdade, justiça e que julga com equidade.
Declaramos que todos os reinos e poderes deste mundo, desta nação, das cidades e
dos estados do Brasil se dobrarão ao senhorio Daquele que está assentado neste trono
de glória, pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os
que nela habitam, além do mais, é por meio do Senhor da glória que reinam os reis,
governam os governadores, administram os prefeitos e os príncipes decretam justiça.
É por intermédio do Senhor Deus que governam os príncipes, os nobres e todos os
juízes da terra. Assim, declaramos o Teu trono sobre as Assembleias Legislativas de
cada estado brasileiro, pois de nada adianta legislar e governar sem a orientação do
Senhor, uma vez que só Tu, Senhor, frustra os desígnios das nações e anula os
conselhos dos povos, mas o Teu conselho dura para sempre e os desígnios do Teu
coração por todas as gerações. Na condição de embaixadores e profetas de Deus nesta
geração e nesta nação brasileira nos levantamos em nome de Jesus, para o
cumprimento do Seu propósito em fazer avançar o Seu reino através da Sua igreja
compromissada com a Sua Palavra, com a convicção de que as portas do inferno não
prevalecerão, antes, serão queimadas e destruídas, e as hostes infernais recuarão,
enfraquecerão, serão neutralizadas e fugirão da nossa presença em função da
presença poderosa conosco do Leão da Tribo de Judá, o Senhor dos Exércitos, em Seu

Espírito, além do Seu temível exército angelical. Assim, em nome de Jesus,
determinamos a falência do inimigo de Deus: todo espírito de corrupção, farsa,
ludíbrio, furto, malícia, perseguição diabólica e carnal, império das trevas, devassidão,
desperdício, irresponsabilidade e politicagem em toda esfera de ação de todas as
Assembleias Legislativas estaduais e distrital, bem como nas mentes de seus
funcionários, deputados estaduais e os seus devidos familiares. Que cada deputado
estadual desta nação, atuante em cada estado e distrito federal, eleito pelo povo por
designação de Deus, exerça o seu mandato no temor do Senhor e buscando, em tudo,
a sabedoria Daquele que a tudo criou e que tem o governo sobre os seus ombros,
Jesus Cristo. Que cada um busque se empenhar em fazer o melhor para o povo
conforme os ditames das Escrituras Sagradas, de modo que as leis sejam justas e
defendam prioritariamente o direito dos órfãos, viúvas, pobres e necessitados, do
povo de Deus e de todos, a fim de que a bênção do Senhor flua em liberdade e haja
paz, saúde e prosperidade sem fim em cada estado da federação brasileira, em nome
de Jesus! Assim, declaramos em nome de Jesus Cristo que o bom dia chegou e outros
melhores virão. Amém!”.
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17/OUTUBRO – GOVERNOS ESTADUAIS
“Pai, em nome de Jesus, Teu Filho que Se encontra assentado a Tua direita, damos-Te
graças pelo nosso país com os seus estados e as suas milhares de cidades, e também
pelos governos que o Senhor constituiu em cada um deles. Louvamos ao Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo pela criação e preservação de todas as cidades
brasileiras, dos seus estados, bem como pela salvação, libertação, cura e prosperidade
de milhões de brasileiros. Damos-Te glórias e honras pela instalação, crescimento e
aperfeiçoamento da Tua santa e amada Igreja nestas cidades e nos estados a qual faz
parte do Teu Reino. Como cidadãos do Céu e também do Brasil, do estado e da cidade
em que habitamos, na qualidade de embaixadores de Jesus Cristo de Nazaré, o guarda
de Israel, como membros de Tua família, a Tua santa Igreja, por termos sido
comprados e resgatados através do Seu precioso sangue, fruto do Seu sacrifício único
e perfeito em obediência ao divino decreto de amor por nós, homens pecadores, agora
remidos, declaramos que só o SENHOR é o nosso Senhor e quão magnífico é o Teu
nome em toda terra e nas cidades brasileiras, nos seus estados e em todo o Brasil!
Declaramos que nas cidades e nos estados brasileiros não há salvação em nenhum
outro; porque abaixo do céu destas cidades e destes estados do Brasil não existe
nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
Jesus é o nome de poder de todas as cidades, de todos os estados e de toda a nação
brasileira. Nesta mesma qualidade de igreja de Cristo, militante aqui na terra,
declaramos a realidade do Trono de Deus em todas as cidades e estado brasileiros,
pois existe um só Trono que governa todo universo e nele um só Deus sentado cuja
essência é misericórdia, santidade, verdade, justiça e que julga com equidade.
Declaramos que todos os reinos e poderes deste mundo, desta nação, das cidades e
dos estados do Brasil se dobrarão ao senhorio Daquele que está assentado neste trono
de glória, pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os
que nela habitam, além do mais, é por meio do Senhor da glória que reinam os reis,
governam os governadores, administram os prefeitos e os príncipes decretam justiça.
É por intermédio do Senhor Deus que governam os príncipes, os nobres e todos os
juízes da terra. Assim, declaramos o Teu trono sobre as Sedes dos Governos de cada
estado brasileiro. Na condição de embaixadores e profetas de Deus nesta geração e
nesta nação brasileira nos levantamos em nome de Jesus, para o cumprimento do
propósito de Jesus Cristo em fazer avançar o Seu reino através da Sua igreja
compromissada plenamente com a Sua Palavra, com a convicção de que as portas do
inferno não prevalecerão, antes, serão queimadas e destruídas, e as hostes infernais
recuarão, enfraquecerão, serão neutralizadas e fugirão da nossa presença em função
da presença poderosa conosco do Leão da Tribo de Judá, o Senhor dos Exércitos, em
Seu Espírito, além do Seu temível exército angelical. Assim, em nome de Jesus,
determinamos a destituição do inimigo de Deus: todo espírito de corrupção, farsa,
ludíbrio, furto, malícia, perseguição diabólica e carnal, império das trevas, devassidão,

desperdício, irresponsabilidade em toda esfera de ação das Sedes dos Governos
Estaduais, em cada governador estadual e distrital, em seus funcionários e nos seus
devidos familiares. Que cada governador estadual e distrital desta nação, atuante em
cada estado e no distrito federal, eleito pelo povo por designação de Deus, exerça o
seu mandato no temor do Senhor e, que em tudo, busque a sabedoria Daquele que a
tudo criou e que tem o governo sobre os Seus ombros, Jesus Cristo. Que cada um
governe buscando se empenhar em fazer o melhor para o povo de seu estado
conforme os ditames das Escrituras Sagradas, de modo que as suas ações sejam justas
e defendam prioritariamente o direito dos órfãos, viúvas, pobres e necessitados, do
povo de Deus e de todos, a fim de que a bênção do Senhor flua em liberdade e haja
paz, saúde e prosperidade sem fim em cada estado da federação brasileira, em nome
de Jesus! Que Cristo reine em cada unidade federativa da União e que aumente o Seu
governo, em nome de Jesus, amém!”.

Sl.8:1; At.4:12; Ap.4:2; Sl.24:1; Pv.8:15,16.

18/OUTUBRO - SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO
“Deus Todo Poderoso, em nome de Jesus Cristo, damos-Te graças pelo dom da
sabedoria e do conhecimento. A Tua Palavra exorta para não nos esquecermos dos
Teus ensinos e para que o nosso coração guarde os Teus mandamentos, porque eles
aumentarão os nossos dias e nos acrescentarão anos de vida e paz. Declaramos,
portanto, que confiamos no Senhor de todo o nosso coração e não nos prenderemos
no nosso próprio entendimento nem seremos sábios aos nossos próprios olhos, antes
reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, O tememos e nos apartamos
do mal, pois é Ele quem endireita as nossas veredas, dá saúde para o nosso corpo e é
refrigério para os nossos ossos. Declaramos que a sabedoria de Deus será revelada, em
grande porção, em todo território brasileiro, em cada uma de suas cidades e unidades
federativas através da Sua santa e amada igreja cheia do Seu Espírito de
entendimento, pois o momento é urgente e oportuno, uma vez que muitos têm se
enfurecido e imaginado coisas vãs contra a Palavra de Deus e até os governantes e os
educadores da população têm conspirado contra o Senhor e a Sua Palavra e contra a
singela, porém, contundente, mensagem salvadora do evangelho do Senhor Jesus
Cristo, pelos quais Te pedimos perdão, em nome dEle! Agora, nós, na autoridade do
Espírito Santo, sabemos e declaramos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil
para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de
que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra,
contudo, quem rejeita o ensino do Senhor é destruído e aquele que se esquece da
Palavra de Deus terão os seus filhos esquecidos e envergonhados. Por isso, declaramos
que as cidades do Brasil se lembrarão da Palavra de Deus e que a educação destas
cidades, em todos os seus níveis e graus, terá como fundamento indispensável em
seus princípios a instrução bíblica eficaz. Que as secretarias municipais e estaduais de
educação com seu contingente e todas as suas unidades escolares de ensino público e
privado, desde o maternal até os pós-universitários, com seus os educadores,
funcionários e alunos, cujas estruturas malignas foram construídas baseadas no
desprezo à Palavra de Deus e na valorização das fábulas, sofismas, enganos e na
libertinagem tenham tais estruturas frustradas, envergonhadas, rejeitadas,
arrebentadas e transformadas em ruínas em nome de Jesus! Assim, declaramos agora
a falência dos inimigos de Deus que agem na educação pública e privada nas cidades,
nas unidades federativas da união e em todas aquelas de âmbito federal, e, que haja
liberdade do Espírito do Senhor para que as mentes sejam transformadas pela Palavra
de Deus. E que no lugar das estruturas das trevas corrompidas e falidas seja erguida
uma estrutura educacional por princípios bíblicos na sabedoria, conhecimento e
entendimento do Espírito Santo de modo que todos os brasileiros, em todos os seus
municípios e estados, tenham suas mente mudadas e sejam instruídos, repreendidos,
corrigidos, educados na justiça, perfeitamente habilitados para toda boa obra que
Deus designar e, desta forma, os filhos de cada cidade desta nação possam ser

lembrados do Senhor, e Dele receberão bênçãos do céu, e da exuberância da terra, e
fartura de trigo e mosto, e honrados como príncipes do Senhor Altíssimo, em nome de
Jesus. Declaramos profeticamente, no nome de Jesus, uma geração de educadores
cristãos de excelência, comprometidos com Deus e com Sua Palavra preciosa, e
descomprometidos com o vil e o profano. Tudo para a glória do Deus Trino!”.

Pv.3:1,2; Sl.2:1,2; 2 Tm.3:16,17; Os.4:6; Jr.15:19

19/OUTUBRO - INSTITUIÇÕES DE ENSINO
“Deus Todo Poderoso, em nome de Jesus Cristo, damos-Te graças pelo dom da
sabedoria e do conhecimento. A Tua Palavra exorta para não nos esquecermos dos
Teus ensinos e para que o nosso coração guarde os Teus mandamentos, porque eles
aumentarão os nossos dias e nos acrescentarão anos de vida e paz. Declaramos,
portanto, que confiamos no Senhor de todo o nosso coração e não nos prenderemos
no nosso próprio entendimento nem seremos sábios aos nossos próprios olhos, antes
reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, O tememos e nos apartamos
do mal, pois é Ele quem endireita as nossas veredas, dá saúde para o nosso corpo e é
refrigério para os nossos ossos. Declaramos que a sabedoria de Deus será revelada, em
grande porção, em todo território brasileiro, em cada uma de suas cidades e unidades
federativas através da Sua santa e amada igreja cheia do Seu Espírito de
entendimento, pois o momento é urgente e oportuno, uma vez que muitos têm se
enfurecido e imaginado coisas vãs contra a Palavra de Deus e até os governantes e os
educadores da população têm conspirado contra o Senhor e a Sua Palavra e contra a
singela, porém, contundente, mensagem salvadora do evangelho do Senhor Jesus
Cristo, pelos quais Te pedimos perdão, em nome dEle! Agora, nós, na autoridade do
Espírito Santo, sabemos e declaramos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil
para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de
que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra,
contudo, quem rejeita o ensino do Senhor é destruído e aquele que se esquece da
Palavra de Deus os seus filhos serão esquecidos e envergonhados. Por isso, declaramos
que as cidades do Brasil se lembrarão da Palavra de Deus e que a educação destas
cidades, em todos os seus níveis e graus, terá como fundamento indispensável em
seus princípios a instrução bíblica eficaz. Que as secretarias municipais e estaduais de
educação com seu contingente e todas as suas unidades escolares de ensino público e
privado, desde o maternal até os pós-universitários, com seus os educadores,
funcionários e alunos, cujas estruturas malignas foram construídas baseadas no
desprezo à Palavra de Deus e na valorização das fábulas, sofismas, enganos e na
libertinagem tenham tais estruturas frustradas, envergonhadas, rejeitadas,
arrebentadas e transformadas em ruínas em nome de Jesus! Assim, declaramos agora
a falência dos inimigos de Deus que agem na educação pública e privada nas cidades,
nas unidades federativas da união e em todas aquelas de âmbito federal, e, que haja
liberdade do Espírito do Senhor para que as mentes sejam transformadas. E que no
lugar das estruturas das trevas corrompidas e falidas seja erguida uma estrutura
educacional por princípios bíblicos na sabedoria, conhecimento e entendimento do
Espírito Santo de modo que todos os brasileiros, em todos os seus municípios e
estados, tenham suas mente mudadas e sejam instruídos, repreendidos, corrigidos,
educados na justiça, perfeitamente habilitados para toda boa obra que Deus designar
e, desta forma, os filhos de cada cidade desta nação possam ser lembrados do Senhor,

e Dele receberão bênçãos do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e
mosto, e honrados como príncipes do Senhor Altíssimo, em nome de Jesus.
Profetizamos, no nome de Jesus, uma geração de educadores cristãos de excelência,
comprometidos com Deus e com Sua Palavra preciosa, e descomprometidos com o vil
e o profano. Que seja neutralizada agora, toda maquinação dos três poderes malignos
que ensinam a população a agir contrariamente à sabedoria, à santidade e à visão do
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por isso, declaramos que o diabo, a carne e
o mundo sejam enfraquecidos em suas forças nas cidades nacionais, em nome de
Jesus! Declaramos ainda, como Igreja, que continuaremos ensinando a verdadeira
sabedoria fundamentada na Palavra de Deus, sua verdade e justiça; e, na cidade onde
habitamos e em todas as demais cidades brasileiras a unção do Espírito Santo, a qual
ensina todas as coisas, certamente, fluirá abundantemente, fortalecendo a Igreja como
verdadeira universidade da sabedoria divina cujos membros iluminarão as mentes dos
incautos e daqueles que jazem em trevas, tudo para a glória do Deus Pai, do Deus Filho
e do Deus Espírito Santo!”.

Pv.3:1-2; Sl.2:1-2; 2 Tm.3:16-17; Os.4:6; Jr.15:19; Zc.11:8; etc.

20/OUTUBRO - AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
“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. Senhor, Te agradecemos e Te louvamos
porque estamos ligados a Ti e podemos ter acesso ao Teu trono de glória e nos
comunicar 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 que 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 de
tudo o que ouvimos do Senhor. Assim, estamos ligados 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. Logo, na qualidade de embaixadores do Teu Reino aqui nesta nação, portanto,
como profetas e sacerdotes responsáveis para arrancar e derrubar, para destruir e
arruinar, bem como para edificar e plantar, nos levantamos na autoridade do Espírito
Santo e em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para declarar a ruína de todo sistema de
comunicação e de entretenimento pernicioso, terrorista, mentiroso, oculto, macabro,
fantasmagórico, subversivo, imoral, esotérico e supersticioso que promove o pecado, a
violência, a falsidade, o ocultismo, a feitiçaria, a idolatria, o medo, o pânico, o terror, o
aprisionamento, o erro, a depravação, a devassidão, a Nova Era, o satanismo, a
heresia, a fé supersticiosa, a idolatria, a feitiçaria, a paganização e demonização das
cidades e da nação pelo controle de espíritos tenebrosos. Por isso, denunciamos em
todas as cidades do Brasil, em nome de Jesus, todo “personagem” de propagação
ideológica contrária a quaisquer princípios da Palavra de Deus cuja arma é iludir o
homem apresentando uma solução alternativa para salvá-lo do sistema e, por isso,
declaramos no mundo espiritual, a neutralização das suas artimanhas, em nome de
Jesus! Da mesma forma, denunciamos o enganador que vem tentando ludibriar e
ludibriando os cidadãos de cada cidade, de cada unidade federativa da união e da
nação brasileira, lançando em suas mentes imagens e informações explícitas que
agridem a santidade e o caráter de Deus, bem como plantando no inconsciente da
mente humana, camufladamente, imagens e informações subliminares com o objetivo
de sabotá-los a fim de influenciar as ações e as convicções das pessoas. Por isso, em
nome de Jesus, neutralizamos estes malignos ludibriadores e suas interferências
tenebrosas explícitas e subliminares nas cidades brasileiras, e, declaramos que todas as
suas forças sejam amarradas e enfraquecidas em todas as agências de publicidade, de

informações, de notícias e órgãos que regulamentam e fiscalizam, e também em todo
meio de veiculação e comunicação público ou privado, como TV, rádio, jornais,
revistas, redes de comunicação da internet, telefonia fixa e móvel, centrais e agências
dos correios, ou através de qualquer outro meio existente e daqueles que vierem a
existir! Declaramos, em nome de Jesus Cristo, que o fogo purificador do Espírito Santo
esteja nestes locais e nas mentes de todos os envolvidos com a comunicação nestas
cidades e em toda a nação brasileira, e que qualquer interferência tenebrosa nestas
comunicações seja frustrada continuamente e amarrada com correntes invioláveis,
para a glória de Deus!”.

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

21/OUTUBRO – REDES DE COMUNICAÇÃO
“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. Senhor, Te agradecemos e Te louvamos
porque estamos ligados a Ti e podemos ter acesso ao Teu trono de glória e nos
comunicar 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. Proclamamos que toda a terra, incluindo a cidade em
que habitamos e todo o Brasil se encherá do conhecimento da Tua glória, como as
águas cobrem o mar e, em todas as cidades desta nação brasileira, como também as
demais nações da Terra ouvirão a Tua voz claramente. Proclamamos que Jesus Cristo é
o Senhor das cidades do Brasil e de todo o Brasil, por isso, se tornarão bemaventurados. Declaramos que a Tua Palavra será proclamada com liberdade nestas
cidades do 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, uma vez que o rio de Deus fluirá do interior de
homens e mulheres de Deus, separados como arautos do Rei dos reis, e a proclamarão
em todo lugar através de todas as redes de comunicação destas cidades, seja
televisiva, radiofonizada, escrita, falada ou qualquer outro meio. Proclamamos ainda
que os céus das cidades brasileiras e de toda nação 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 se cumpra, em
nome de Jesus, a grande proclamação do Evangelho de Jesus Cristo em todas as
cidades, todos os estados e territórios da nação de modo que o mundo inteiro seja
impactado com o avivamento que ocorrerá. Portanto, daqui declaramos que o Brasil
falará para o mundo a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e as nações ouvirão a
voz ungida da Sua amada igreja. Deste modo, que aumente e seja imensa a quantidade
de discípulos de Jesus Cristo em todas as cidades do Brasil ao ponto das nações serem
abastecidas com o conhecimento da glória de Deus. Que fluam livremente as ondas

das vozes dos pregadores, dos altos louvores e dos gritos de júbilo de aleluias e muitas
glórias a Deus, na frequência do coração de Deus nesta nação. Seja frustrada agora
toda manobra diabólica para confundir os habitantes das cidades brasileiras com
notícias más, falsas e profanas que objetivam enlaçar as pessoas e manter todos os
fracos sem a divina visão. Declaramos em nome de Jesus a libertação das mentes dos
moradores de todas as cidade e habitantes do Brasil. Proclamamos a visão de Deus
estabelecida e escrita em todos os bairros de cada cidade desta nação para que todos
possam ler até correndo e entendam que a visão de Deus tem nome, e chama-se
JESUS, e que no tempo determinado Ele cumprirá o Seu desígnio e não falhará e O
esperaremos, pois Ele voltará e não tardará, em nome de que oramos e profetizamos,
conforme a Sua Palavra a qual que é fiel e verdadeira, e, na autoridade do Seu
Espírito!”.

Hb.10:19-22; Jo.14:6; 14:26; Sl.105:14; 2 Co.5:20; Jr.1:10; Hc.2:2-3

22/OUTUBRO - PALÁCIOS DA JUSTIÇA
“Pai, a Tua palavra diz que praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto, para
os que praticam a iniquidade. Justiça e direito são o fundamento do Teu trono; graça e
verdade Te precedem. O Senhor julga os povos e estabelece o justo com a Sua justiça e
sonda a mente e o coração. O Senhor é justo juiz e sente indignação todos os dias
porque odeia a iniquidade e ama o juízo. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso
legislador, o Senhor é o nosso Rei; Ele nos salvou e tem nos salvo em cada dia porque a
Sua misericórdia não tem fim. O Senhor tem feito justiça ao Seu povo e tem Se
compadecido dos Seus servos porque este é o Seu nome: SENHOR, Justiça Nossa. A
justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, por isso o justo viverá pela fé, pois
conforme a justiça de Deus, a fé de cada um lhe é atribuída como justiça, pois Deus
decretou que por um só ato de justiça fosse estabelecida a graça sobre todos os
homens para a justificação que gera a vida plena. Assim, decretou Deus, o justo Juiz de
toda a Terra, que o homem seja justificado pela fé em Jesus Cristo, Seu Filho. Logo, já
nenhuma condenação há para os que estão firmemente confiados em Cristo Jesus,
uma vez que Deus condenou o pecado e o puniu na carne de Cristo na obra do
Calvário. Proclamamos a justiça de Deus sobre o Brasil e sobre todas as suas cidades a
fim de que pelo sangue de Jesus Cristo muitos sejam justificados. Declaramos que nas
cidades e estados brasileiros e no Brasil há um justo que domina no temor do Senhor e
que muitos serão feitos justiça como se nunca houvesse pecado. Declaramos que a
justiça pelo sangue de Jesus invadirá todas as cidades do Brasil e nação para fazer
crescer a Sua Igreja, a qual é a coluna e o baluarte da verdade, para fazer muitos
participantes da Nova Aliança e provar a remissão dos pecados, para que muitos sejam
redimidos da mão de Satanás e dos pecados, para que os pecados sejam purificados e
muitos sejam salvos da ira vindoura, para a santificação e serem para uso exclusivo de
Deus, e terem suas vestes lavadas e branqueadas e alcançarem o direito de estar
diante do Trono de Deus, o verdadeiro Palácio da Justiça do universo. Proclamamos a
justiça de Deus em nosso coração, na cidade e na unidade federativa que habitamos e
no Brasil a fim de que o justo domine no temor do Senhor para livrar muitos da morte,
para exaltar nossas cidades, as unidades federativas, o Brasil e as nações da terra, para
estabelecer o governo e para determinar a paz, a tranquilidade e a segurança. Seja
neutralizada em todas as cidades do Brasil, em seus estados e em todo território
nacional toda injustiça, parcialidade nos julgamentos e toda rede de corrupção entre
os advogados e juízes. Que venha a manifestação da presença do Senhor, pois, assim
virá o Seu julgamento com justiça sobre a terra e sobre o mundo e sobre os povos com
equidade, uma vez que Nele está o fundamento da equidade, do juízo e da justiça!”.

Pv.21:15; Sl.89:14; Sl.7:8-11; Is.61:8; Is.33:22; Dt.32:36; Jr.23:6; Rm.1:17; Rm.8:1, 3; 2
Sm.23:3; Pv.10:2, 14:34, 16:12; Is.32:17.

23/OUTUBRO - FÓRUNS
“Justiça e direito são o fundamento do trono de Deus; graça e verdade o precedem. O
Senhor julga os povos e estabelece o justo com a Sua justiça e sonda a mente e o
coração de todos. O Senhor é justo juiz e sente indignação todos os dias porque odeia
a iniquidade e ama o juízo. A Palavra de Deus diz que praticar a justiça é alegria para o
justo, mas espanto, para os que praticam a iniquidade. O Senhor é o nosso juiz, o
nosso legislador, e o nosso Rei, que nos salvou e continua nos salvando a cada dia
porque a Sua misericórdia não tem fim. O Senhor tem feito justiça ao Seu povo e tem
Se compadecido dos Seus servos porque ‘SENHOR, Justiça Nossa’ é o Seu nome. A
justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, por isso o justo viverá pela fé, pois
conforme a justiça de Deus, a fé de cada um lhe é atribuída como justiça, pois Deus
decretou que por um só ato de justiça fosse estabelecida a graça sobre todos os
homens para a justificação que gera a vida plena. Assim, decretou Deus, o justo Juiz de
toda a Terra, que o homem seja justificado pela fé em Jesus Cristo, Seu Filho. Logo, já
nenhuma condenação há para os que estão firmemente confiados em Cristo Jesus,
uma vez que Deus condenou o pecado e o puniu na Sua carne na obra expiatória do
Calvário. Proclamamos a justiça de Deus sobre o Brasil e sobre todas as suas cidades a
fim de que pelo sangue de Jesus Cristo muitos sejam justificados. Declaramos que nas
cidades e estados brasileiros e no Brasil há um justo que domina no temor do Senhor e
que muitos serão feitos justiça como se nunca houvesse pecado. Declaramos que a
justiça pelo sangue de Jesus invadirá todas as cidades do Brasil e nação para fazer
crescer a Sua Igreja, a qual é a coluna e o baluarte da verdade, para fazer muitos
participantes da Nova Aliança e provar a remissão dos pecados, para que muitos sejam
redimidos da mão de Satanás e dos pecados, para que os pecados sejam purificados e
muitos sejam salvos da ira vindoura, além de obter o direito de estar diante do Trono
de Deus. Proclamamos a justiça de Deus em nosso coração, na cidade e na unidade
federativa que habitamos e no Brasil a fim de que o justo domine no temor do Senhor
para livrar muitos da morte, para exaltar nossas cidades, as unidades federativas, o
Brasil e as nações da terra, para estabelecer o governo e para determinar a paz, a
tranquilidade e a segurança. Seja neutralizado, em todas as cidades desta nação
brasileira, em nome de Jesus, todo espírito de injustiça, parcialidade nos julgamentos,
suborno, sabotagem e toda rede de corrupção que envolva funcionários, advogados e
juízes atuantes em suas diversas varas e tribunais. Que todo magistrado espalhado em
todas as cidades brasileiras se converta ao Senhor, O tema e se curve a Sua sabedoria
revelada em Sua Palavra para que não sejam destruídos. Que repousem sobre os juízes
atuantes em todas as cidade desta nação o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria
e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e
de temor do Senhor e que se deleitem no temor do Senhor, que não julguem segundo
a aparência, nem repreendam segundo o ouvir dos seus próprios ouvidos; mas

julguem com justiça os pobres e decidam com equidade a favor dos mansos desta
nação, porém não deixem impunes o perverso e o malfeitor, em nome de Jesus!”.
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24/OUTUBRO - SISTEMA PENITENCIÁRIO
“Justiça e direito são o fundamento do trono de Deus; graça e verdade o precedem. O
Senhor julga os povos e estabelece o justo com a Sua justiça e sonda a mente e o
coração de todos. O Senhor é justo juiz e sente indignação todos os dias porque odeia
a iniquidade e ama o juízo. A Palavra de Deus diz que praticar a justiça é alegria para o
justo, mas espanto, para os que praticam a iniquidade. O Senhor é o nosso juiz, o
nosso legislador, e o nosso Rei, que nos salvou e continua nos salvando a cada dia
porque a Sua misericórdia não tem fim. O Senhor tem feito justiça ao Seu povo e tem
Se compadecido dos Seus servos porque ‘SENHOR, Justiça Nossa’ é o Seu nome. A
justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, por isso o justo vive pela fé, pois
conforme a justiça de Deus, a fé de cada um lhe é atribuída como justiça, pois Deus
decretou que por um só ato de justiça fosse estabelecida a graça sobre todos os
homens para a justificação que gera a vida plena. Sabemos que já nenhuma
condenação há para os que estão em Cristo Jesus, uma vez que Deus condenou o
pecado e o puniu na Sua carne na obra expiatória do Calvário. Proclamamos a justiça
de Deus sobre toas as cidades do Brasil e sobre todo o seu sistema penitenciário a fim
de que muitos sejam justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que do
coração procedem maus desígnios como homicídios, adultérios, prostituição, furtos,
falsos testemunhos, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba,
loucura e que todos esses males vêm de dentro do homem e é isso que o contamina.
Muitos, por darem ouvidos à cobiça, caíram em tentação e cilada, e em muitas
concupiscências insensatas e perniciosas, e, por isso, se afogaram na ruína, perdição e
prisão. Amaram o mundo e o dinheiro o qual é a raiz de todos os males; e alguns, nesta
cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Por isso,
confessamos a Ti, Senhor, esses pecados do coração destes homens apenados que
pagam pelos seus erros, e, clamamos pelo pleno arrependimento deles a fim de que
encontrem, pela fé, a salvação espiritual conquistada por Jesus Cristo e a libertação
das cadeias, laços e grilhões em suas almas e, por fim, a liberdade completa conforme
a Tua justiça a qual emana do Teu Soberano e Poderoso Trono. Declaramos, em nome
de Jesus, a eficácia da obra de Cristo descrita em Sua Palavra, pois o Espírito do Senhor
está sobre a Sua igreja, porque o Senhor a ungiu, para pregar boas-novas aos
quebrantados, enviou-a para curar os quebrantados de coração, a proclamar
libertação aos cativos, e a pôr em liberdade aos algemados; a apregoar o ano aceitável
do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar todos os que choram, e a pôr
sobre os habitantes de cada cidade desta nação que estão de luto uma coroa em vez
de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito
angustiado; a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para
a Sua glória. Que seja neutralizada e enfraquecida toda força invisível das trevas que
age nas mentes e corações destes apenados, em nome de Jesus. Que todo antro do
inferno comece agora a ser desfeito, em nome de Jesus! Toda passividade de mente

receberá resistência a partir de agora e declaramos que toda perturbação espiritual e
mental no sistema penitenciário destas cidades de todo Brasil seja enfraquecida, em
nome de Jesus! Que seja neutralizada agora, em nome de Jesus, a rede de espírito
dominador de medo, horror, perversão, depressão, e de todo mal que procede do
coração. Que os corações sejam invadidos pelo entendimento de que tendo o sustento
e com que se vestirem, todos estejam contentes. Declaramos profeticamente que o
reino da paz do Senhor invada todos os presídios das cidades brasileiras, dos estados e
federias, em nome de Jesus, de modo a arrebentar com todo império de injustiça,
impunidade, maldade e perversidade o qual logrou êxito durante muito tempo em
muitos corações! Que a misericórdia do Senhor flua com toda a sua força, em nome de
Jesus!”.
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25/OUTUBRO - FORÇAS ARMADAS
“Pai, a Tua Palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela;
por isso declaramos que as cidades do Brasil não somente são guardadas por Ti, mas a
Ti pertencem. As cidades e os estados brasileiros são do Senhor Jesus Cristo.
Declaramos que a Tua glória tem enchido todas as cidades da nação brasileira como as
águas cobrem o mar, pois há um rio de vida que flui do Seu povo santo que brota do
Teu trono. Em todas as cidades brasileiras há louvores com cânticos e com gritos de
júbilo e isso em todos os seus bairros, ruas e praças, em nome de Jesus. Ainda que um
exército se levante contra estas cidades e a nação, o Senhor as salvará porque aqui se
ouve as vozes de júbilo e de salvação: a destra do Senhor tem feito proezas. Na
verdade, aqui não temos cidade permanente, mas as cidades brasileiras buscam a
cidade que há de vir. Por isso, por meio de Jesus, é oferecido a Deus, sempre, sacrifício
de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o Seu nome. Declaramos que nas
cidades do Brasil o esconderijo do Altíssimo se faz presente sendo habitação para
milhões de brasileiros. Declaramos que uma multidão destas cidades e da nação
descansará a sombra do Onipotente, nossa fortaleza, refúgio e baluarte em quem
confiamos. Declaramos que aqui haverá muitos crentes que confiarão no Senhor,
porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem
guardado estas cidades e tem nos salvo do laço de morte e da peste perniciosa,
porque Jesus Cristo é ‘a nossa cura e a nossa proteção’. Sob as Suas asas estamos
seguros e a Sua verdade é pavês e escudo para todos os que Nele confiam. Declaramos
que nas cidades, nos estados e em todo Brasil há uma força armada celestial que nos
livra dos sustos de terror noturno, das setas tenebrosas que voam de dia, de peste e
das enfermidades que se propagam nas trevas e da mortandade que assola ao meiodia. Que sejam frustradas agora, em nome de Jesus, toda maquinação maldosa e
tenebrosa arquitetada pelo conselho do inferno contra as cidades e estados desta
nação brasileira e contra os justos que nelas habitam. Ainda que caiam mil de um lado
e dez mil à direita o justo não será atingido porque ele confia no Senhor e O tem como
a sua força defensiva, ainda que veja o castigo dos ímpios. Proclamamos que o Senhor
é o nosso refúgio em todas as cidades desta nação e que fizemos do Altíssimo a nossa
morada, por isso nenhum mau nos sucederá e praga alguma chegará às tendas dos
justos nem aqui nem no restante do Brasil, porque o Senhor tem dado ordens aos Seus
anjos a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Os anjos nos
susterão em suas mãos e não haverá tropeço. Todo espírito das trevas seja
aprisionado, neutralizado e enfraquecido em nome de Jesus, pois conhecemos o poder
do Seu nome e em Seu nome fazemos proezas. Declaramos que o Senhor será sempre
invocado em todo momento e certamente Ele continuará sendo a nossa defesa, a
nossa vitória e a nossa salvação por terra, pelas águas e pelo ar. Que nesta cidade em
que moramos e em todas as demais cidades deste país seja o nome do Senhor

glorificado. Declaramos que as forças armadas nacionais em todo território brasileiro
estão nas mãos do Senhor e que por elas Jesus será ainda mais glorificado!”.

Sl.127:1b; Sl.118:15; Hb.13:14-15, Sl.91.

26/OUTUBRO - POLÍCIAS CIVIL E MILITAR
“Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho que Se encontra assentado a Tua direita, damosTe graças pela cidade que vivemos e as demais cidades brasileiras, e pelo governo e
autoridades que o Senhor constituiu em cada uma delas. Louvamos ao Deus Pai, Deus
Filho e Deus Espírito Santo pela criação e preservação destas cidades e desta nação,
suas autoridades e seus habitantes, bem como pela salvação, libertação, cura,
prosperidade e segurança de milhões de brasileiros. Damos-Te glórias e honras pela
instalação, crescimento, avanço e aperfeiçoamento da Tua santa e amada Igreja em
todas as cidades brasileiras as quais fazem parte do Teu Reino. Declaramos que a Tua
Igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, dentro da unção
do Teu Espírito e através da Tua Palavra é o único organismo verdadeiramente vivo
nesta terra e, portanto, capaz de fazer a obra de Deus, em continuidade à obra que
Cristo fez, e que ainda outras maiores fará, desfazendo as obras do diabo. Pai, a Tua
Palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela; por isso
declaramos que as cidades do Brasil não somente são guardadas por Ti, mas a Ti
pertencem. As cidades e os estados brasileiros são do Senhor Jesus Cristo. Declaramos
que no Brasil não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu de suas
cidades não existem nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa
que sejamos salvos. Jesus é o nome de poder de todo Brasil. Declaramos que a Tua
glória tem enchido seus municípios e suas unidades federativas como as águas cobrem
o mar, pois há um rio de vida que flui no Seu povo santo o qual brota do Teu Glorioso
Trono e é suficiente para desbaratar exércitos. Declaramos que ainda que um exército
se levante contra as cidades e estados brasileiras, o nosso Deus, o Senhor dos
Exércitos, as salvarão porque nelas se ouvem vozes de júbilo e de salvação, pois a
destra do Senhor tem feito proezas. Na verdade, aqui não temos cidade permanente,
mas cada uma destas cidades busca a cidade que há de vir. Por isso, por meio de Jesus
sempre oferecemos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam
o Seu nome. Declaramos que nas cidades brasileiras o esconderijo do Altíssimo se faz
presente a fim de ser habitação para milhares e milhões de brasileiros. Declaramos
que uma multidão contida nestas cidades descansa e descansará a sombra do
Onipotente, nossa fortaleza, refúgio e baluarte em quem confiamos. Declaramos que
em cada cidade nacional há e haverá muitos crentes que confiam e confiarão no
Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor
guarda cada cidade e tem nos salvo do laço de morte e da peste perniciosa, porque
Jesus Cristo é ‘a nossa cura e a nossa proteção’. Sob as Suas asas estamos seguros e a
Sua verdade é pavês e escudo para todos os que Nele confiam. Declaramos que em
cada cidade brasileira há uma força armada celestial que nos livra dos sustos de terror
noturno, das setas tenebrosas que voam de dia, de peste e das enfermidades que se
propagam nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Que sejam frustradas
agora, em nome de Jesus, toda maquinação maldosa e tenebrosa arquitetada pelo

conselho do inferno contra as cidades do Brasil e os justos que nelas habitam. Ainda
que caiam mil de um lado e dez mil à direita do justo ele não será atingido porque tem
confiado no Senhor e O tem como a sua força defensiva, ainda que contemple o
castigo dos ímpios. Proclamamos que o Senhor é o nosso refúgio em cada cidade
brasileira e que fizemos do Altíssimo a nossa morada, por isso nenhum mau nos
sucederá e praga alguma chegará à tenda dos justos em cada uma destas cidades
nacionais, porque o Senhor tem dado ordens aos Seus anjos a nosso respeito para nos
guardarem em todos os nossos caminhos. Os anjos nos susterão em suas mãos e não
haverá tropeço. Todo espírito das trevas seja aprisionado, neutralizado e enfraquecido
em nome de Jesus, pois conhecemos o poder do Seu nome e em Seu nome fazemos
proezas. Declaramos que o Senhor será sempre invocado em todo momento e,
certamente, Ele continuará sendo ‘a nossa defesa, a nossa vitória e a nossa salvação’
tanto em terra, nas águas e no ar. Que em cada cidade brasileira seja o nome do
Senhor glorificado. Declaramos que todo aparato policial, civil e militar, nestas cidades
estão nas mãos do Senhor e que por ele Jesus Cristo é e será cada vez mais glorificado.
Na condição de embaixadores, portanto, ministros de Deus nesta geração no Brasil,
nos levantamos, em nome de Jesus, para fazer avançar o Seu reino através da Sua
igreja compromissada plenamente com a Sua Palavra, sabendo que as portas do
inferno não prevalecerão, antes, serão arrebentadas, e as hostes infernais recuarão,
enfraquecerão, serão neutralizadas e fugirão da nossa presença em função da
presença poderosa conosco do Leão da Tribo de Judá, o Senhor dos Exércitos, em Seu
Espírito, além do Seu temível exército angelical. Assim, em nome de Jesus,
determinamos que seja manietado o inimigo de Deus: todo espírito de corrupção,
falsidade, malícia, mentira, perseguição diabólica e humana, intimidação, extorsão,
chantagem, peculato, roubo, homicídio, ódio, inveja, impunidade, devassidão,
irresponsabilidade em toda esfera de ação das polícias militar e civil em todo território
nacional, nas cidades brasileiras, em seus quartéis, secretarias, delegacias, postos,
unidades móveis, corregedorias, unidades de qualquer fim, desde o funcionário da
mais alta patente até a mais simples e profetizamos a ação sem impedimentos do Rei
dos reis e Senhor dos senhores nas mesmas de modo que viveremos vida tranquila e
mansa, com toda piedade e respeito. Amém!”.
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27/OUTUBRO - GUARDA MUNICIPAL
“Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho que Se encontra assentado a Tua direita, damosTe graças pelas cidades brasileiras, e pelo governo e autoridades que o Senhor
constituiu nelas. Louvamos ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo pela criação e
preservação destas cidades, suas autoridades e seus moradores, bem como pela
salvação, libertação, cura, prosperidade e segurança de milhões de seus habitantes.
Damos-Te glórias e honras pela instalação, crescimento, avanço e aperfeiçoamento da
Tua santa e amada Igreja nas cidades do Brasil as quais fazem parte do Teu Reino.
Declaramos que a Tua Igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus
Cristo, dentro da unção do Teu Espírito e através da Tua Palavra, é o único organismo
verdadeiramente vivo nesta terra e, assim, capaz de fazer a obra de Deus, em
continuidade com a obra que Jesus Cristo fez, e, que ainda outras maiores fará,
desfazendo deste modo as obras do diabo. Pai, a Tua Palavra diz que se o Senhor não
guardar a cidade, em vão vigia a sentinela; por isso declaramos que as cidades
brasileiras não somente são guardadas por Ti, mas a Ti pertencem. As cidades do Brasil
são do Senhor Jesus Cristo. Declaramos que nessas cidades não há salvação em
nenhum outro; porque abaixo do céu destas cidades não existe nenhum outro nome,
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o nome de poder
destas cidades. Declaramos que a Tua glória tem enchido estes municípios como as
águas cobrem o mar, pois há um rio de vida que flui no Seu povo santo o qual brota do
Teu Glorioso Trono o qual é suficientemente poderoso para desbaratar exércitos.
Declaramos que ainda que um exército se levante contra estas cidades, o nosso Deus,
o Senhor dos Exércitos, as salvará porque nelas se ouve vozes de júbilo e de salvação,
uma vez que a destra do Senhor tem feito proezas. Na verdade, aqui não temos
cidades permanentes, mas vivemos em uma onde se busca a cidade que há de vir. Por
isso, por meio de Jesus, sempre oferecemos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto
de lábios que confessam o Seu nome. Declaramos que nestas cidades o esconderijo do
Altíssimo se faz presente a fim de ser habitação para milhões e milhões de seus
habitantes. Declaramos que uma multidão destas cidades descansa e descansará à
sombra do Onipotente, nossa fortaleza, refúgio e baluarte, em quem confiamos.
Declaramos que nestas cidades há e haverá muitos crentes que confiam e confiarão no
Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é bom e a Sua misericórdia dura para
sempre. O Senhor guarda as cidades brasileiras e tem nos salvo do laço de morte e da
peste perniciosa, porque Jesus Cristo é ‘a nossa cura e a nossa proteção’. Sob as Suas
asas estamos seguros e a Sua verdade é pavês e escudo para todos os que Nele
confiam. Declaramos que aqui há uma força armada celestial que nos livra dos sustos
de terror noturno, das setas tenebrosas que voam de dia, de peste e das enfermidades
que se propagam nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Que seja
frustrada agora, em nome de Jesus, toda maquinação maldosa e tenebrosa
arquitetada pelo conselho do inferno contra todas as cidades brasileiras e contra os

justos que nelas habitam. Ainda que caiam mil de um lado e dez mil à direita do justo
ele não será atingido porque tem confiado no Senhor e O tem como a sua força
defensiva, ainda que contemple o castigo dos ímpios. Proclamamos que o Senhor é o
nosso refúgio nas cidades do Brasil e que fizemos do Altíssimo a nossa morada, por
isso nenhum mau nos sucederá e praga alguma chegará à tenda dos justos nestes
locais, porque o Senhor tem dado ordens aos Seus anjos a nosso respeito para nos
guardarem em todos os nossos caminhos. Os anjos do Senhor nos susterão em suas
mãos e não haverá tropeço. Todo espírito das trevas seja aprisionado, neutralizado e
frustrado em o nome de Jesus Cristo, pois conhecemos o poder do Seu nome e, por
isso, em Seu nome fazemos proezas. Declaramos que o Senhor será sempre invocado
em todo momento e certamente Ele continuará sendo a nossa defesa, a nossa vitória e
a nossa salvação nas cidades do Brasil e nelas seja o nome do Senhor glorificado.
Declaramos que todo aparato da polícia municipal das cidades estão nas mãos do
Senhor e que por ele Jesus Cristo seja glorificado mais e mais. Na condição de
embaixadores de Cristo e profetas de Deus desta geração e desta nação com as suas
cidades, nos levantamos, em nome de Jesus, para fazer avançar o Seu reino através da
Sua igreja compromissada plenamente com a Sua Palavra, sabendo que as portas do
inferno não prevalecerão, antes, serão arrebentadas, e as hostes infernais recuarão e
enfraquecerão, serão neutralizadas e fugirão da nossa presença em função da
presença poderosa conosco do Leão da Tribo de Judá, o Senhor dos Exércitos, em Seu
Espírito, além do Seu temível exército angelical. Assim, em nome de Jesus,
determinamos a frustração do inimigo de Deus: todo espírito de corrupção, falsidade,
malícia, mentira, perseguição diabólica e humana, intimidação, extorsão, chantagem,
peculato, roubo, homicídio, ódio, inveja, impunidade, devassidão, irresponsabilidade
sejam neutralizados, agora, em toda esfera de ação das Guardas Municipais, em seus
quartéis, secretarias, delegacias, postos, órgãos, corregedorias, unidades móveis e de
qualquer outro fim, e no funcionário da mais alta patente até a mais simples, e,
profetizamos a ação sem impedimentos do Rei dos reis e Senhor dos senhores em
cada um deles de modo a viveremos vida tranquila e mansa, com toda piedade e
respeito. Amém!”.
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28/OUTUBRO - INSTITUIÇÕES CULTURAIS E RELIGIOSAS PROMOTORAS
DO ENGANO
“Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho que Se encontra assentado a Tua direita, damosTe graças por esta cidade e esta nação, além dos governos e autoridades que o Senhor
constituiu nelas. Louvamos ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo pela criação e
preservação das cidades brasileiras, suas autoridades e seus moradores, bem como
pela salvação, libertação, cura, prosperidade e segurança de milhões de seus
habitantes. Damos-Te glórias e honras pela instalação, crescimento, avanço e
aperfeiçoamento da Tua santa e amada Igreja nestas cidades a qual fazem parte do
Teu Reino. Declaramos que a Tua Igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de
Deus, Jesus Cristo, dentro da unção do Teu Espírito e através da Tua Palavra, é o único
organismo verdadeiramente vivo nesta nação e em todo universo, portanto, capaz de
fazer a obra de Deus, em continuidade à obra que Cristo fez, e, que ainda outras
maiores fará, desfazendo, assim, as obras do diabo. Pai, a Tua palavra diz que se o
Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela; por isso declaramos que as
cidades brasileiras não somente são guardadas por Ti, mas a Ti pertencem. As cidades
brasileiras são do Senhor Jesus Cristo. Declaramos que nelas não há salvação em
nenhum outro; porque abaixo do céu das cidades brasileiras não existe nenhum outro
nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o nome
de poder de todo Brasil. Declaramos que a Tua glória tem enchido todo território
nacional como as águas cobrem o mar, pois há um rio de vida que flui no Seu povo
santo o qual brota do Teu Glorioso Trono, suficientemente poderoso para desbaratar
exércitos. Declaramos: ‘ainda que um exército se levante contra as cidades brasileiras,
o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, as salvará porque aqui se ouve vozes de júbilo e
de salvação, pois a destra do Senhor tem feito proezas’. Na verdade, aqui não temos
cidade permanente, mas moramos em uma onde se busca a cidade que há de vir. Por
isso, por meio de Jesus, sempre oferecemos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto
de lábios que confessam o Seu nome. Na condição de embaixadores de Cristo e
profetas de Deus desta geração e nesta cidade e nação, nos levantamos, em nome de
Jesus, para declarar ilegal e totalmente contrária a Tua santa e soberana vontade, toda
obra ora intitulada cultural que promove ações contrárias a Tua Palavra em qualquer
cidade brasileira. Repreendemos na autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, toda
entidade satânica que controla e desenvolve o carnaval em todo Brasil e ordenamos,
em nome de Jesus, que suas forças sejam frustradas, neutralizadas, amordaçadas e
aprisionadas as quais atuam nos municípios brasileiros. Declaramos a ruina do
‘carnaval do Brasil e de suas cidades’ tanto ‘dentro ou fora de época’ juntamente com
os espíritos das trevas que os acompanham, em nome de Jesus! Portanto,
denunciamos todos os demônios de vícios, de bebedices, de jogatinas, de erotismo e
da sensualidade, além de todo espírito maligno que gera, controla e desenvolve a
aparência do mal, e ordenamos que sejam amarrados, neutralizados, amordaçados e

enfraquecidos em o nome poderoso de Jesus Cristo! Declaramos que a festa da carne
dará lugar às festas guiadas pelo Espírito Santo de Deus em todas as cidades
brasileiras. Declaramos que todo sacrifício carnal que ultrapassa os limites das pessoas
em coletividade seja repreendido e neutralizado em nome de Jesus, a fim de que todas
as cidades sejam liberadas para sacrifícios vivos de louvor a Deus, que é o fruto de
lábios que confessam o nome de Jesus verdadeiramente. Declaramos que toda
oposição humana contra Deus através do carnaval e dos chamados carnavais fora de
época sejam desfeitos em nome de Jesus Cristo, Aquele que é de eternidade a
eternidade, o Todo-Poderoso! Declaramos a falência total dessa destruidora e
tenebrosa festa cultual diabólica, em nome de Jesus! Que fujam da presença do
Senhor aqui no Brasil, Ísis e Osíris, bem como todo e qualquer espírito seu
subordinado, AGORA, EM NOME DE JESUS! Da mesma forma, que sejam neutralizados,
enfraquecidos e amordaçados nas cidades do Brasil todo espírito que gera, controla e
desenvolve as seitas satânicas e as falsas religiões, inclusive o ‘cristianismo’ sem o
fundamento de Jesus Cristo, sem estrutura ou sem cobertura das Escrituras Sagradas.
Que haja confusão no arraial do inimigo e toda festa, dança, rituais e mitos sejam
desmascarados e envergonhados e considerados pelos seus seguidores como
totalmente sem fundamento, maldição e coisa vã. Declaramos que milhões desses
seguidores se dobrarão ao senhorio de Jesus Cristo, serão salvos para a glória de Deus
e que todo legado maligno será interrompido totalmente. Declaramos também que
nas cidades brasileiras serão levantados homens e mulheres que administrarão a
chamada ‘cultura popular’ com a sabedoria e com o entendimento de Deus, a fim de
que em tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam glorificados. Profetizamos que dias
tranquilos chegaram e outros melhores virão e que as portas do inferno não
prevalecerão, antes, serão arruinadas, e as hostes infernais continuarão recuando,
enfraquecendo, neutralizadas e fugindo da nossa presença em função da presença
poderosa conosco do Leão da Tribo de Judá, o Senhor dos Exércitos, em Seu Espírito,
além do Seu temível exército angelical. Profetizamos a ação sem impedimentos do Rei
dos reis e Senhor dos senhores em todas as cidades brasileiras. Amém!”
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29/OUTUBRO - FORTALEZAS DA IDOLATRIA
“Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho que Se encontra sentado a Tua direita, que
nos livrou do pecado e da morte através do Seu sacrifício único e suficiente na cruz do
Calvário, levantamos a nossa voz para declarar que SOMENTE TU ÉS DEUS GRANDE e
que operas maravilhas, e que há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os
homens, Cristo Jesus, homem, o qual a Si mesmo Se deu em resgate por todos.
Declaramos que o nosso Deus é o Deus libertador e com Ele, o SENHOR, está o
escaparmos da morte. É Ele quem arrebenta as intenções dos Seus inimigos e no meio
dos falsos deuses estabelece o Seu juízo. Declaramos que o Senhor é verdadeiramente
Deus; Ele é o Deus vivo e o Rei eterno; do Seu furor treme a terra, e as nações não
podem suportar a Sua indignação. Abrimos a nossa boca, agora, em nome do Jesus
Cristo, para declarar que o NOSSO DEUS não dá a Sua glória a ninguém, nem a Sua
honra às imagens de escultura e que os deuses, que não fizeram os céus e a terra,
desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Declaramos que os ídolos são como
um espantalho em pepinal e não podem falar; eles necessitam de quem os carregue,
porquanto não podem andar. Declaramos que no Brasil e em suas cidades há um povo
que não tem receio dos ídolos, pois eles não podem fazer mal, e não está neles o fazer
o bem. Proclamamos que ninguém há semelhante ao SENHOR, porque grande é o
SENHOR e grande é o Seu nome. Declaramos que o Brasil é do SENHOR JESUS e que
Satanás e seus principados, poderes e forças malignas nas regiões celestes sejam
enfraquecidos em nome de JESUS. Todo espírito de idolatria, de feitiçaria, de Jezabel,
de lascívia, de engano, de miséria e de violência que têm prendido e perturbado as
cidades brasileiras, solte-as agora em Nome de Jesus Cristo de Nazaré! Declaramos
que as mentes dos brasileiros que habitam nas cidades e nos campos serão livres para
receberem o conhecimento de Deus com a liberdade do Espírito. Declaramos que o
Senhor já enviou os Seus espíritos, anjos ministradores, em número de milhares de
milhares a fim de proverem a ajuda e a assistência a cada justo de cada cidade
brasileira para aqueles que hão de herdar a salvação. Assim, declaramos que
abominamos toda obra de idolatria e denunciamos a sua ilegalidade nestas cidades
juntamente com as suas filhas chamadas depravação, doença e violência, pois as
Escrituras Sagradas dizem que ‘a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e
perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto, tendo
conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças; antes,
se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o próprio coração
insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus
incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves,
quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas
concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si; pois
eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar
do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém!’. Portanto, declaramos firmados no

temor do Senhor, como templos do ESPÍRITO SANTO: ‘não a nós, Senhor, não a nós,
mas ao Teu nome damos glórias, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade’.
Pois ainda que pessoas destas cidades e até das nações indaguem sobre onde está o
nosso Deus, declaramos em alto e bom som que ‘no céu está o nosso Deus e tudo faz
como Lhe agrada e que nós confiamos Nele, pois Ele é o nosso amparo e nosso escudo,
Ele nunca Se esquece de nós e sempre nos abençoa, pois os grandes e os pequenos
que O temem sempre serão abençoados e tal bênção incorrerá ainda mais sobre o Seu
povo justo e sobre os filhos dos justos, uma vez que somos benditos do Senhor’.
Agora, amaldiçoamos em nome de Jesus Cristo, toda obra de idolatria nas cidades
brasileiras bem como neutralizamos todos os espíritos que estão por trás dela nestes
lugares escabrosos, e, o fazemos firmados na PALAVRA DE DEUS, portanto, conforme o
Salmo 115, nos versículos de cinco até sete, que fiquem cegos, surdos, não cheirem,
não apalpem, não andem e não falem, tornem-se nulos, imobilizados e desbaratados,
em nome de JESUS CRISTO. Declaramos que as trevas recuarão e que a luz resplandeça
o conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo em Sua igreja ainda mais!”.
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30/OUTUBRO - FORTALEZAS PAGÃS
“Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho que Se encontra sentado a Tua direita, que
nos livrou do pecado e da morte através do Seu sacrifício único e suficiente na cruz do
Calvário, levantamos a nossa voz para declarar que SOMENTE TU ÉS DEUS GRANDE e
que OPERAS MARAVILHAS, e que há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os
homens, Cristo Jesus, homem, o qual a Si mesmo Se deu em resgate por todos.
Declaramos que o nosso Deus é a verdade, e Nele não há injustiça; Ele é justo e reto.
Ele não é homem para que minta, pois tendo falado certamente cumprirá. A Sua
Palavra é fiel e verdadeira, uma vez que Ele não pode mentir, porque nenhuma
mentira procede da verdade. Assim, sendo Ele a verdade, é impossível que Ele minta.
Na sua visão do céu aberto, João viu JESUS CRISTO sentado num cavalo branco e
relatou que Ele se chama FIEL E VERDADEIRO e que julga e peleja com justiça. Os Seus
olhos são chama de fogo... Ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o Seu
nome se chama O VERBO DE DEUS. Da Sua boca sai uma espada afiada, para com ela
ferir as nações; e Ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar
do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no Seu manto e na Sua coxa um
nome inscrito: REI DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES. Portanto, advertimos baseados
nessa visão apocalíptica, que a ira de Deus está por vir sobre toda terra, pois o SENHOR
é contra o espírito da besta e dos reis da terra com seus exércitos que se congregam
para conspirar contra Ele, contra o Seu Ungido e contra a Sua Igreja verdadeira bem
como contra a obra do falso profeta, pois tais se levantam contra Deus, enganando as
cidades e as nações com sinais, seduções e persuadindo-as para adorarem os seus
ídolos e ouvir suas mentiras. Assim, denunciamos a grande mentira da existência da
igreja mais antiga, pois a história deixa claro que ela nasceu por questões políticas,
com a universalização do Cristianismo promovida por Constantino, a partir do Concílio
de Nicéia em 325 d.C. por causa da invasão dos bárbaros no Império Romano do
Ocidente. Esse nome, Igreja Católica, só surgiu em 381 d.C. com o imperador Teodósio.
Logo, denunciamos que a mesma não é a mais antiga, pois, na verdade, ela é fruto da
paganização do Cristianismo puro fundamentado nas Escrituras Sagradas para fins
políticos. Além do mais não existe a mais antiga ou a mais nova, uma vez que SÓ
EXISTE UM ÚNICO CORPO DE CRISTO NA TERRA o qual só existe se verdadeiramente há
fundamento, estrutura e cobertura da PALAVRA DE DEUS; da mesma forma, há um só
Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e
Pai. Declaramos o gotejamento da doutrina de Deus como a chuva, e a destilação da
Sua Palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre
a erva em todo território brasileiro. Declaramos que há e haverá cada vez mais
proclamadores do nome do Senhor e, nisto, o Seu nome será engrandecido mais e
mais. Declaramos que o nosso Deus é o Deus libertador e com o SENHOR está o
escaparmos da morte. É Ele quem despedaça as intenções dos Seus inimigos e no meio
dos falsos deuses estabelece o Seu juízo. Abrimos a nossa boca, agora, em nome do

Jesus Cristo, para declarar que o NOSSO DEUS não dá a Sua glória a ninguém, nem a
Sua honra às imagens de escultura e que os deuses, que não fizeram os céus e a terra,
desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Declaramos que os ídolos são como
um espantalho em pepinal e não podem falar; eles necessitam de quem os carregue,
porquanto não podem andar. Declaramos que no Brasil há um povo que não tem
receio dos ídolos, pois eles não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem.
Proclamamos que ninguém há semelhante ao SENHOR, porque grande é o SENHOR e
grande é o Seu nome. Declaramos que o Brasil é do SENHOR JESUS e que Satanás e
seus principados, poderes e forças malignas nas regiões celestes recuem em nome de
JESUS. Todo espírito de idolatria, de feitiçaria, de Jezabel, de lascívia, de engano, de
miséria e de violência que têm prendido e perturbado as cidade brasileiras, fazendo-as
cultuar a demônios, ensinando-os mentiras e promovendo a confusão, embrutecendo
os corações e atraindo maldições, solte-as agora em Nome de Jesus Cristo de Nazaré!
Declaramos que as mentes dos brasileiros serão livres para receberem o conhecimento
de Deus com a liberdade do Espírito. Declaramos que o Senhor já enviou os Seus
espíritos ministradores em número de milhares de milhares a fim de proverem a ajuda
e a assistência que for preciso para cada justo destas cidades brasileiras e para aqueles
que hão de herdar a salvação. Assim, declaramos que abominamos toda obra de
idolatria e denunciamos a sua ilegalidade nas cidades brasileiras juntamente com as
suas filhas chamadas depravação, doença e violência. Portanto, declaramos firmados
no temor do Senhor, como templos do ESPÍRITO SANTO: ‘não a nós, Senhor, não a nós,
mas ao Teu nome damos glórias, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade’.
Pois ainda que pessoas desta cidade e até das nações indaguem sobre onde está o
nosso Deus, declaramos que no céu está o nosso Deus e tudo faz como Lhe agrada e
que nós confiamos Nele, pois Ele é o nosso amparo e nosso escudo e habita em nós,
Seus filhos. Agora, amaldiçoamos em nome de Jesus Cristo, todos os ídolos desta
nação bem como neutralizamos todos os espíritos que estão por trás deles, e, o
fazemos firmados na PALAVRA DE DEUS, portanto, conforme o Salmo 115, nos
versículos de cinco até sete, fiquem cegos, surdos, não cheirem, não apalpem, não
andem e não falem, tornem-se nulos, imobilizados e desbaratados, em nome de
JESUS CRISTO. Que cada demônio promotor da idolatria seja atormentado pelo
conteúdo do lago de fogo que arde com enxofre, em nome de Jesus. Declaramos que
as trevas recuarão e que a luz do ESPÍRITO resplandecerá mais e mais o conhecimento
da glória de Deus, na face de Cristo em Sua igreja!”.
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31/OUTUBRO - DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO
“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. Assim, declaramos que
Deus fará um caminho nas cidades brasileiras onde e como nunca existiu, será um
caminho novo, ruas novas, avenidas novas, praças novas, cruzamentos novos,
passarelas e calçadas novas e por estes caminhos passarão os príncipes e princesas de
Deus que habitarão a Nova Jerusalém Celestial, a cidade de Deus. Profetizamos que as
cidades brasileiras terão caminhos retos porque a vereda do justo é plana e cada justo
será como uma ‘máquina’ ungida que aplana. Declaramos que nas cidades brasileiras
haverá um trânsito com pessoas que glorificarão o SENHOR. Suas ruas, avenidas,
praças, cruzamentos e caçadas serão lugares de encontro e confraternização dos
justos, além de orações, louvores e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Declaramos que
o Senhor é e será gracioso para conosco nestas cidades, e nos abençoará e fará, mais e
mais, o Seu rosto resplandecer sobre nós e, com isso, essas cidades conhecerão ainda
mais o caminho do Senhor e, desde estas cidades, as nações conhecerão a Sua
salvação. Declaramos que o sistema de trânsito destas cidades vão revelar as
necessidades do seu povo e o Espírito do Senhor levantará muitos intercessores,
homens, mulheres, jovens e crianças, para transitarem suas orações ao Trono da Graça
de Deus e nunca relaxarem na intercessão para que não pequem contra o Senhor
deixando de orar por sua cidade e nação; além disso, ensinarão aos seus habitantes o
caminho bom e direito para a instalação e consolidação da perpétua alegria em seu
território. Declaramos em nome de Jesus, a falência do estresse na alma das pessoas
tanto nos que transitam por veículos como nos pedestres, a falência da violência no
trânsito pelas ruas e avenidas das cidades brasileiras, a diminuição drástica do número
de acidentes e, consequentemente, a diminuição das perdas materiais, emocionais e
físicas. Em nome de Jesus, declaramos que sejam neutralizados, frustrados e
amarrados todos os demônios que trancam e dificultam o fluir do trânsito de pessoas e
cargas nas cidades brasileiras com o objetivo de impedir a instalação e a manutenção

da dupla honra e da alegria perpétua dos seus habitantes. Por isso, repreendemos, em
nome de Jesus Cristo de Nazaré, os demônios de: ansiedade maligna, impaciência,
imprudência, desrespeito, competitividade, malícia e loucura. Declaramos que a
vontade do Senhor será estabelecida no trânsito das cidades brasileiras a qual facilitará
o fluir dos justos e daqueles que hão de herdar a salvação. Declaramos um trânsito nas
cidades brasileiras que contribuirá para o crescimento e aperfeiçoamento do reino de
Deus e Sua Igreja a qual preparará o caminho para a volta de Jesus. Declaramos que
todos os departamentos e agências que regulamentam e gerenciam o trânsito nas
cidades brasileiras estão nas mãos do SENHOR; e, que sejam arrebentadas e
amordaçadas, em nome de Jesus, toda obra das trevas com seus respectivos demônios
nestes locais, como, corrupção, falsidade, malícia, mentira, perseguição, intimidação,
extorsão, chantagem, peculato, roubo, homicídio, ódio, inveja, impunidade,
devassidão, irresponsabilidade. Profetizamos um trânsito em caminhos renovados pelo
Espírito Santo o qual agirá nos engenheiros de tráfego, planejadores, diretores,
funcionários, oficiais, motoristas, passageiros e pedestres, tudo de tal forma que
coopere para o livre fluir pelas ruas e avenidas da cidade, os pobres, os aleijados, os
cegos e os coxos, e todos quanto o SENHOR chamar, a fim de que rapidamente a Sua
casa fique totalmente cheia e Deus seja glorificado plenamente!”.
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01/NOVEMBRO - TERMINAIS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS
“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
cidade e nesta nação para glorificar ao Deus Trino, 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, agora, em nome de Jesus!
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 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 abrirão 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 todas as portas de entrada das cidades
brasileiras, tanto por ar como por mar, e trazemos a existência pela palavra profética
portais espirituais de entrada e de saída em seus portos e aeroportos, efetivos e
interinos, formais e informais, de modo que sejam arrancados, derribados, 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 o 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 tais
portais em todos os portos e aeroportos das cidades brasileiras. Portanto, abençoamos

estas entradas e estas 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 destruído 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 nestas cidades brasileiras para
que continuamente o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, esteja entrando.
Declaramos a bênção do Senhor sobre todo sistema portuário e aeroportuário destas
cidades, 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 nestas cidades e em todo o
Brasil, em nome de JESUS!”.

Hb.7:25; Ap.4:10-11; 5:12-13; 7:12; Is.26:2-3; Jr.1:10; Dt.28:6-7, 10; Sl.107:16, 14;
24:7,10

02/NOVEMBRO - SISTEMAS DE TRÂNSITO – EMPRESAS E VIAS
“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, que por amor do Teu nome VIVE A
INTERCEDER por nós, colocamo-nos diante do Teu Trono majestoso e eterno para
pedir a Tua cobertura e a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos envolvidos nestes
DECRETOS PROFÉTICOS. Declaramos a nossa total confiança em Ti sabendo que tudo
continuará sendo realizado na direção do Teu SANTO e PODEROSO ESPÍRITO, uma vez
que somente do SENHOR dependemos. Como Igreja remida e lavada pelo sangue do
Cordeiro de Deus a qual triunfa gloriosa de fé em fé, e que milita a Tua causa aqui
nesta cidade e nação para glorificar ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus 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 em Sua PALAVRA, determinamos que seja neutralizado, amordaçado,
enfraquecido e envergonhado, nos termos de todas as cidades brasileiras, todo
espírito das trevas que têm manifestado, mantido e desenvolvido o caos em todo e
qualquer terminal e sistema de trânsito e de todos os seus componentes, em nome de
Jesus Cristo de Nazaré, Aquele que vive e reina para sempre! Declaramos que sejam
amordaçados e envergonhados, na ambiência de todos os terminais e pontos de
paradas de ônibus urbanos, interurbanos e intermunicipais, todos os demônios
geradores de confusão, violência, turba, assalto, morte, medo e sequestro, bem como
em toda malha rodoviária e sobre trilhos das cidades e dos estados brasileiros, em
nome de Jesus Cristo, Aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou! Que toda
maquinação do conselho das trevas cujo plano seria o uso destes equipamentos e
dessas vias para provocar o terror e o caos na população seja frustrada em nome de
Jesus, e, de agora em diante, seja estabelecido o caos no arraial do inimigo para a sua
própria ruína, além do estabelecimento da ordem, do equilíbrio, da paz, da
moderação, da segurança, da eficácia e do conforto em todos os terminais, pontos de
paradas e em toda malha rodoviária e ferroviária desta nação, em nome de Jesus
Cristo! Da mesma forma, declaramos que fuja das cidades brasileiras, em nome de
Jesus Cristo, todo demônio que promove perturbação, transtorno, inquietação,
desassossego, conturbação, tumulto e desordem nas companhias, secretarias, órgãos
e empresas públicas e privadas que regulamentam, fiscalizam, gerenciam, dirigem e
cooperam no trânsito das cidades brasileiras e nas malhas estaduais e federais e vão
para onde o SENHOR JESUS mandar e não volte mais! Declaramos que 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 tais cidades abrirão as suas portas e vias, para
que entre e flua a nação justa, que guarda a fidelidade e, na confiança e firmeza deste
propósito, o SENHOR a conservará em perfeita paz. Assim, abençoamos todas as

portas terrestres de entrada destas cidades e profetizamos portais espirituais de
entrada e de saída em seus terminais de passageiros, efetivos e interinos, formais e
informais, de modo que sejam arrancados, derribados, destruídos e arruinados
quaisquer portais que foram ou que venham a ser levantados por mediação satânica,
maligna, vaidosa, irreverente e prejudicial a estas cidades, sob o ponto de vista
genuinamente cristão; e, edificamos, em o 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 Seu fogo santo, além da guarda pelo santo, poderoso e excelente exército
angelical, 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 esses
adentrarem por tais portais em todos esses terminais de todas as cidades do Brasil.
Portanto, abençoamos estas entradas e estas saídas, e, declaramos que milhões de
brasileiros e visitantes obedecerão ao Senhor e por isso serão benditos ao entrarem e
benditos ao saírem, pois essas bênçãos encontrarão o lugar apropriado 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 e circulação das riquezas das nações nas cidades brasileiras seja neutralizado,
enfraquecido e arruinados 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 Brasil para que
continuamente o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, esteja entrando e circulando.
Declaramos a bênção do Senhor sobre todo sistema de transporte rodoviário e
ferroviário das cidades, estados e nação, sobre todos os funcionários, sobre todos os
equipamentos, sobre todos os operadores de modo que o tráfego nestes sistemas e
nessas empresas seja livre para promover o crescimento e aperfeiçoamento da IGREJA
verdadeira no Brasil, em nome de JESUS!”.

Hb.7:25; Jo.1:29; Hb.8:1; 1:8; Rm.1:17; Ap.4:10-11; 5:12-13; 7:12; Is.26:2-3; Jr.1:10;
Dt.28:6-7, 10; Sl.107:16, 14; 24:7, 10

03/NOVEMBRO - SECRETARIAS DE SAÚDE PÚBLICA
“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. O Senhor nos saciará com vida longa e salvação. Declaramos que a
misericórdia do Senhor nos protege diariamente, por isso a nossa alma O bendiz e
tudo que há em nós bendiz ao Seu santo nome e não se esquece de nem um só de
Seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades; quem sara todas
as nossas enfermidades; quem da cova redime a nossa vida e nos coroa de graça e
misericórdia; quem farta de bens a nossa velhice, de forma que a nossa mocidade se
renova como a da águia. Declaramos que, pela graça e pelo amor de Deus, Jesus
tomou sobre Si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre Si. Jesus foi
traspassado pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e
pelas Suas pisaduras fomos sarados. Declaramos que somos eternamente agradecidos
porque agradou ao SENHOR moê-Lo, fazendo-O enfermar para a nossa cura. A Palavra
de Deus declara que levaram muitos endemoninhados até Jesus; e, simplesmente com
a Sua Palavra os demônios eram expelidos e todos os doentes eram curados, para que
se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ‘Ele tomou as nossas enfermidades e
carregou com as nossas doenças’. Portanto, confessamos hoje também, que o Senhor
envie a Sua Palavra e sare a Sua Igreja no Brasil, e nos livre daquilo que é mortal.
Declaramos, acima de tudo, os nossos votos à amada igreja evangélica brasileira por
sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma, pois a vontade de Deus
é a nossa salvação e alegria completa como ocorreu ao Seu povo no passado fazendo-o
sair do Egito com prata e ouro, e entre as suas tribos não havendo um só inválido, pois
ao Senhor pertence a salvação. Declaramos que Jesus Cristo nos resgatou da maldição
da lei, fazendo-Se maldição em nosso lugar para que a bênção de Abraão fosse nossa,
bênção esta que se constituiu em (1) fazê-lo uma grande nação, (2) abençoá-lo em
tudo, (3) engrandecê-lo o nome, (4) serem abençoados os que o abençoarem, (5)
serem amaldiçoados os que o amaldiçoarem, além de (6) nele serem benditas todas as
famílias da terra. Desta forma, declaramos que doença é maldição e o preço que Jesus
Cristo pagou por nós denuncia que ela é ilegal em nosso corpo, logo, declaramos pela

fé que a bênção da cura é nosso direito de herança e redenção. Declaramos também
que não ignoramos os desígnios de satanás, por isso nos fortalecemos no SENHOR e na
força do Seu poder. Revestimo-nos de toda armadura de Deus e resistimos a todas as
forças das trevas, a todo espírito de enfermidade e que contribui para as mesmas,
ordenando, em nome de Jesus, que recuem cada vez mais e mantenham-se cada vez
mais afastados do nosso corpo a fim de que nas cidades brasileiras haja mais salvações
e curas. Rejeitamos toda doença hereditária, pois em Cristo temos uma nova herança e
proibimos satanás e seu antro conservar em nossos corpos quaisquer de suas
enfermidades, pois as nossas, Jesus já levou na cruz e delas já nos redimiu. Declaramos
a Tua Palavra em concordância, pois o Senhor disse que se dois dentre vós, sobre a
terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á
concedido pelo Pai, que está nos céus, e, que onde estiverem dois ou três reunidos em
Teu nome, ali o Senhor estará no meio deles. Desta forma, declaramos ousada e
confiantemente que o anjo do SENHOR acampa-se ao nosso redor, e nos livra, pois
tememos o Teu nome, SENHOR. Declaramos que não temos medo de doenças e
calamidades, pois de todas elas o SENHOR nos livra e conosco permanece. Não
tememos más notícias; o nosso coração é firme, confiante em Ti. Pai, nossa saúde
depende do que nos alimentamos e Tua Palavra diz que não só de pão viverá o
homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Declaramos
que da Tua Palavra vivemos e somos abençoados, por isso confessamos em fé no
nome de Jesus que andaremos em saúde, pois a Tua Palavra está nos nossos corações,
e ela é vida para nossos corpos e por ela nosso coração é guardado, pois é dele que
procedem as fontes da vida. Declaramos, assim, em confiança e certeza de fé, na
coragem do Espírito Santo, pois cremos na Tua Palavra, que temos cura e saúde para
nossos corpos como membros do corpo de Cristo. Declaramos que o nosso coração,
bem firmado, não teme, e verá cumprido, nos nossos adversários, o nosso desejo.
Portanto, como igreja militante no Brasil e, em nome de Jesus, que a vida de Deus
expressa por Sua Palavra de salvação, cura e libertação, comece a invadir todos os
lugares destinados a saúde da população de modo a haver quebrantamento nos
corações endurecidos, arrependimento, consciência de pecado, sujeição ao senhorio
de Cristo e Sua Palavra, recuo dos demônios de enfermidade e um grande ‘fluir’ da
vida abundante que o Pai, através de Jesus Cristo, nos deu por meio do Seu Espírito de
Vida. Que toda semente da Palavra de cura lançada sobre as cidades brasileiras
comece a germinar, crescer e dar os seus frutos, continuamente, em nome de Jesus!”.

Hb.7:25; Jo.1:29; Êx.15:26; Is.55:11; Êx.23:25, 26; Sl.91:10, 11, 16; Sl.103:1-5; Is.53:4, 5,
10; 3 Jo.2; Sl.105:37; Gl.3:13, 14; Gn.12:2, 3; 2 Co.2:11; Ef.6:10-13; Mt.18:18-20;
Pv.4:22, 23; Dt.8:3; Mt.4:4

04/NOVEMBRO - HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS
“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. O Senhor nos saciará com vida longa e salvação, nos protege
diariamente por Sua misericórdia, não Se esquece de nem um só de Seus benefícios,
perdoa todas as nossas iniquidades, sara todas as nossas enfermidades, quem da cova
redime a nossa vida e nos coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a nossa
velhice, de forma que a nossa mocidade se renova como a da águia. Declaramos que
foram por Seu amor e Sua graça que Jesus Cristo tomou sobre Si as nossas
enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre Si. Jesus foi traspassado pelas nossas
iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras fomos
sarados. Somos gratos porque agradou ao SENHOR moê-Lo, fazendo-O enfermar para
a nossa cura. Declaramos que Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-Se
maldição em nosso lugar para que a bênção de Abraão fosse nossa, pois Deus
abençoou Abraão em tudo de modo a fazê-lo uma grande nação, engrandecê-lo o
nome, tornarem-se abençoados os que o abençoarem, amaldiçoados os que o
amaldiçoarem e, nele, todas as famílias da terra serem benditas. Desta forma,
afirmamos que doença é uma maldição e o preço que Jesus Cristo pagou por nós
denuncia que ela é ilegal em nosso corpo, logo, declaramos pela fé que a bênção da
cura é o nosso direito por herança e redenção. Declaramos também que não
ignoramos os desígnios de satanás, por isso nos fortalecemos no Senhor e na força do
Seu poder. Revestimo-nos de toda armadura de Deus e resistimos a todas as forças das
trevas, a todo espírito de enfermidade e aqueles que conduzem às enfermidades,
ordenando, em nome de Jesus, que se mantenham cada vez mais afastados do nosso
corpo, das nossas famílias e comunidades, de forma que nas cidades brasileiras
milhões de habitantes e visitantes sejam salvos e curados. Rejeitamos toda doença
hereditária, pois em Cristo temos uma nova herança. Assim, proibimos satanás e seu
antro maligno conservar em nossos corpos quaisquer de suas enfermidades, pois as
nossas, Jesus já levou na cruz e delas já nos redimiu. O Senhor disse que se dois dentre
nós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura,

pedirmos, ser-nos-á concedido pelo Pai, que está nos céus, e, que onde estiverem dois
ou três reunidos em Seu nome, ali o Senhor estará em nosso meio. Portanto,
declaramos ousada e confiantemente que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor,
e nos livra, pois tememos o nome do Senhor. Declaramos que não temos medo de
doenças e calamidades, pois de todas elas o Senhor nos livra. Não tememos más
notícias; o nosso coração é firme, confiante em Deus, nosso Senhor. Desta forma,
como membros da igreja que milita nesta nação, em nome de Jesus Cristo, nós
declaramos que venha a existência às cidades brasileiras, pelo Espírito de Vida, uma
onda crescente de salvação, de cura e de libertação, de modo que JEOVÁ RAFAH seja
glorificado em todos os lugares onde há enfermidades no espírito, na alma e no corpo,
entre os seus habitantes e visitantes, e isso seja motivo de alegria de milhões de
brasileiros, de espanto de alguns e de terror ao exército do inimigo. Que todos os
perversos, incrédulos e mercenários que trabalham em qualquer lugar destinado a
saúde, quer público ou privado, sejam quebrantados e se arrependam, caso contrário
que sejam desmascarados e destituídos juntamente com os demônios da enfermidade
e de morte que os acompanham. Declaramos que toda rede maligna que dificulta,
atrapalha e impede a melhor administração dos recursos públicos e privados
destinados à saúde pública, preventiva e remediável, e às pesquisas, fomentando a
macabra, desumana e escusa indústria das doenças e das drogas, seja revelada,
denunciada, desarticulada e desfeita em nome de Jesus Cristo. Que todo espírito
dominador que se alimenta destas práticas e destes cartéis envolvendo políticos,
profissionais da área de saúde e afins, proprietários de redes hospitalares, laboratórios
e seus parceiros, comece agora, em nome de Jesus, a ‘passar fome’, ‘emagrecer’,
‘perder as forças’ e ‘secar’. Sejam amarrados e neutralizados desta nação os espíritos
de enfermidade e toda a máfia que conspira contra a saúde dos brasileiros. Que toda
semente da Palavra de cura lançada sobre o Brasil, sobre as suas cidades e seus
habitantes comece a germinar, crescer e dar seus frutos, agora, em nome de Jesus!”.

Hb.7:25; Jo.1:29; Êx.15:26; Is.55:11; Êx.23:25, 26; Sl.91:10, 11, 16; Sl.103:1-5; Is.53:4, 5,
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Pv.4:22, 23; Dt.8:3; Mt.4:4

05/NOVEMBRO - BANCO DO BRASIL
“Pai, nós somos eternamente gratos, pois em face à nossa transgressão mortal, o
SENHOR, por Seu próprio amor e graça nos socorreu com uma grande e dolorosa
salvação através do sacrifício na cruz do Calvário do SEU FILHO JESUS CRISTO, a fim de
gozarmos o Seu plano original estabelecido para nosso bem-estar tanto aqui na terra
como na cidade eterna. Declaramos que sempre nos alegramos sobremodo e
cantamos jubilosos, pois temos prazer no Seu amor e na Sua retidão. GLORIFICADO
SEJA O SENHOR, QUE SE COMPRAZ NA PROSPERIDADE DOS SEUS SERVOS. A nossa
língua celebrará a Sua justiça, e o Seu louvor estará continuamente em nossos lábios.
Na condição de filhos da aliança de Deus, através de Jesus, declaramos que não somos
apenas ouvintes da Palavra, mas temos o cuidado em meditar nela e guardá-la para
obedecer a seus preceitos e, só assim, prosperaremos. Somos proclamadores das
virtudes de Deus, por isso prosperaremos em nosso caminho e seremos bemsucedidos em qualquer lugar, pois o ESPÍRITO SANTO que habita em nós é o nosso
Ajudador infalível que nos guia a toda a verdade. Assim, como BENDITOS DE DEUS e
frutos da Sua justiça, declaramos que virão sobre nós e nos alcançarão muitíssimas
bênçãos como nunca ocorreu e isso será motivo de regozijo para os justos, de espanto
para os que praticam a iniquidade e de terror para o inimigo e o falso. Bendito é o
nosso cesto e a nossa amassadeira. O SENHOR determinou que a bênção estivesse em
nossos celeiros e em tudo em que colocarmos as mãos; e, nos abençoa na terra que
nos dá. O SENHOR nos abrirá o Seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à nossa terra
no seu tempo e para abençoar toda obra das nossas mãos; emprestaremos a muita
gente, porém, não tomaremos emprestado. O Senhor nos porá por cabeça e não por
cauda; e só estaremos em cima e não debaixo, pois cumpriremos a condição de
obedecermos aos preceitos da Palavra de Deus e não nos desviaremos nem para a
direita nem para a esquerda. Em Cristo, já recebemos tudo em abundância, pois Ele
nos deu a vida abundante que há no céu e os tesouros escondidos que não
conhecíamos, portanto, Nele todas as nossas necessidades já estão supridas, segundo
a Sua riqueza em glória. Declaramos que Deus deseja uma igreja próspera a fim de
fazer avançar o Seu Reino e levar o Evangelho da plena salvação a todas as nações com
o poder e a excelência do Seu Espírito. Confessamos que para isso ocorrer existe um
princípio fundamental que nunca vamos desconsiderar, ou seja: (1) confiaremos
sempre no SENHOR, (2) obedeceremos aos Seus mandamentos, (3) habitaremos na
terra, (4) nos alimentaremos da verdade e (5) nos agradaremos do SENHOR, e,
certamente, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Entregaremos o nosso caminho
a Ele, confiaremos sempre Nele, e o mais Ele fará. Deus fará sobressair a nossa justiça
como a luz e o nosso direito, como o sol do meio-dia. Declaramos que descansamos no
SENHOR e Nele esperamos e não nos irritaremos por causa do homem que prospera
em seu caminho por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixamos a ira,
abandonamos o furor, não nos impacientaremos uma vez que isso certamente acaba

mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas nós que esperamos no SENHOR
possuiremos a terra. Assim, com o fruto da mansidão herdaremos a terra e nos
deleitaremos na abundância de paz, pois DEUS colocou Sua generosidade dentro de
nós e, por isso, nos compadecemos do pobre e do necessitado e os abençoamos.
Declaramos que somos abençoados do SENHOR, por isso, possuiremos a terra. Como
justos, nunca seremos desamparados e nunca a nossa descendência mendigará o pão,
pois somos compassivos e emprestamos e a nossa descendência será uma bênção,
pois o SENHOR ama a justiça e não desampara os Seus santos, antes serão preservados
para sempre. Assim, como igreja do SENHOR JESUS CRISTO nesta nação, declaramos
que herdaremos a terra e habitaremos nela para sempre. Declaramos que sejam
abaladas as estruturas econômicas das cidades e dos estados brasileiros que se
encontram aprisionadas pelo império das trevas, mesmo que para isso seja preciso
abalar estruturas financeiras da jurisdição nacional e mundial, a fim de GERAR BEMESTAR AOS JUSTOS os quais pela graça recebemos um Reino inabalável e, por isso,
ocorram exultação e júbilo nas cidades brasileiras, e serviço a Deus do modo
agradável, com reverência e santo temor. Em nome de Jesus, Amém, Amém e Amém.
E que venha o TEU REINO continuamente sobre todas as cidades e estados brasileiros,
Senhor!”.

(Sl.35:27,28; Dt.28:1; Js.1:8; Jo.16:13; Dt.28:2; Pv.21:15; Jr.20:4-6; Dt.28:5, 8, 12, 13,
14; Jo.10:10; Jr.33:3: Fp.4:19; Sl.37:3-9, 11, 21, 22, 35, 26, 28, 29; Pv.11:10; Hb.12:2529).

06/NOVEMBRO - BANCOS PRIVADOS
“Pai, em nome de JESUS CRISTO, Teu Filho que Se encontra sentado à Tua direita,
declaramos que temos visto o grande amor que o Senhor tem nos concedido a ponto
de sermos chamados filhos de Deus; e não apenas sermos chamados, mas de sermos
de fato Teus filhos. Por isso queremos Te agradecer por este tão grande amor que nos
foi dado e demonstrado no fato de teres enviado Teu único Filho para dar a Sua vida
por nós, e pela fé Nele, não perecêssemos, mas herdássemos a vida eterna e
gozássemos a vida abundante. E também pelo fato de não ficarmos desamparados,
pois nos selastes e nos destes o penhor do Espírito em nossos corações como garantia
do Teu amor para conosco, da vida vitoriosa e do aguardo da bendita esperança e da
manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Por isso,
declaramos que somente Tu és digno de receber de eternidade a eternidade, toda a
adoração, louvor, honra, glória, poder, riqueza, sabedoria, força, domínio e ações de
graças. Declaramos que somos do SENHOR, somos Sua propriedade exclusiva e nada
nos separará do amor de Cristo, pois sendo Tu por nós, quem será contra nós? O
SENHOR que não poupou o Seu próprio Filho, antes, por todos nós O entregou,
certamente nos dará graciosamente todas as coisas. Declaramos que SOMOS
JUSTIFICADOS POR DEUS, por isso, agora nenhuma condenação há para nós que
estamos em CRISTO JESUS, pois foi Ele quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o
qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Seu alvo para conosco é a
nossa bênção completa – saúde, paz, prosperidade – integridade no nosso espírito, na
nossa alma e em nosso corpo – e o livre e pleno fluir do Seu ESPIRITO em cada um, em
cada família, igreja, cidade e em toda nação. Declaramos na condição de filhos de Deus
que somos herdeiros das Suas bênçãos a fim de manifestá-las em sua totalidade e em
liberdade, de modo que, de nós, fluam as Suas virtudes – amor, alegria, paz, bondade,
benignidade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio – das quais se manifestam
SAÚDE, PAZ e PROSPERIDADE. Declaramos que somos virtuosos de Deus para suprir a
carência do Seu povo e da humanidade socorrendo os necessitados e aflitos, pois o
Senhor Jesus disse serem mais bem-aventurados os que dão do que os que recebem.
Declaramos também que não somos cobiçosos de dinheiro, nem de roupas, ou de
qualquer outra coisa, além de não desejar o que é alheio, mas, com as nossas mãos
firmadas na força do SENHOR, temos trabalhado a fim de sermos supridos e suprir
também alguns que estão conosco neste Seu negócio, pois não esquecemos que é
DEUS quem nos dá força para adquirirmos riquezas; para confirmar a Sua aliança.
Declaramos que somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões
celestiais em Cristo a fim de sermos para o louvor da Sua glória. Saúde, paz e
prosperidade são nossas heranças. A Palavra de Deus diz que ‘aquele que possuir
recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu
coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?’. Assim, declaramos que os
recursos deste mundo continuarão chegando às nossas mãos mais e mais a fim de usá-

los para a glória de Deus, em amor de fato e de verdade, com sabedoria e prudência,
de modo que haja aumento da nossa sementeira e multiplicação do fruto da nossa
justiça, enriquecimento em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso
intermédio, muitas graças a Deus sejam tributadas. Portanto, diante desta confissão
quanto ao Evangelho de Cristo e da declaração da nossa obediência no temor do
ESPÍRITO, o SENHOR, por Sua graça e determinação, nos concede sabedoria,
conhecimento e prazer por causa de Seu amor a nós e também faz com que o
amontoado de recursos dos pecadores venha para as nossas mãos, pois Lhe
agradamos e, por meio de nós, muitas glórias a Deus são e serão dadas. Declaramos
que Mamón e seu exército estão falindo e continuarão na bancarrota, em nome de
JESUS. QUE VENHA ÀS NOSSAS MÃOS AS RIQUEZAS DAS NAÇÕES PARA A GLÓRIA DE
DEUS. Toda nação brasileira verá esta glória em NOSSA PROSPERIDADE e já a vê, em
nome de Jesus. Amém!”.

1 Jo.3:1; 3:16; 10:10; 2 Co.1:22; Tt.2:13; Ap.4:10,11; 5:12,13; 7:12; Rm.8:35ª,31b, 32,
33b, 1; At.20:35; 33-34; Dt.8:17-18; Ef.1:3 e 12; 1 Jo.3:18; 2 Co.9:10-12; Ec.2:28.

07/NOVEMBRO - BOLSA DE VALORES
“Pai bondoso, misericordioso e de riquezas insondáveis, louvamos o Teu nome pelo
Teu nome e pelos Teus feitos para conosco e Te adoramos pelo que Tu és e pela beleza
de Tua santidade. Fomos chamados por Ti e temos Te provado e visto que o SENHOR é
bom e em Ti temos nos refugiado, por isso somos bem-aventurados. Nós, seus santos,
declaramos que Te tememos, por isso nada nos tem faltado, nem nos faltará, pois
esperamos e confiamos no DEUS que não falha – é a fonte inesgotável de sabedoria e
riquezas – e todas as nossas fontes estão em Ti, SENHOR. Somos ricos, pois Tu és a
nossa riqueza! Declaramos que não colocamos a nossa confiança nas riquezas deste
mundo, e, ainda que elas prosperem não poremos nelas o nosso coração, pois o poder
pertence a Deus, e, a Ti, SENHOR, pertence a graça, além do mais, Tu retribuis a cada
um segundo as suas obras. Por isso, como Igreja Tua, lavada e remida pelo sangue do
Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, tributamos a Ti, glória e declaramos que a Sua
majestade está sobre a Igreja, sobre nós, e Sua fortaleza, nos espaços siderais onde
estamos guardados. Ó Deus, Tu és tremendo nos Teus santuários; o Deus de Israel e da
Igreja, Tu és quem dá força e poder ao Teu povo. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso!
Declaramos profeticamente, em nome de Jesus, que os pensamentos de Deus invadam
os pensamentos da Sua Igreja aqui no Brasil, para que os Seus valores sejam cada vez
mais transformados pelos valores celestiais de conceito espiritual fundamentado na
graça e no conhecimento de Jesus Cristo, e, uma vez firmados na Sua verdadeira Igreja,
possa redundar em valores visíveis – ordem e progresso; saúde, paz e prosperidade –
em todos os setores desta nação, a partir de nós, Seu povo santo. Assim, declaramos
uma mudança de mente tal que o cristão atual desta nação dará lugar ao novo cristão
transformado, restaurado, saudável, reconciliado para reconciliar, próspero e
ministrador das virtudes de Deus e, por isso, o povo brasileiro atual dará lugar ao novo,
salvo em Cristo e aperfeiçoado Nele. Declaramos a instalação da mente cristã sarada
na igreja do Brasil, para que venha a glória de Deus. Declaramos que toda a mente que
maquinava o roubo, não roubará mais, toda mente que ofertava ao Senhor o roubado,
e o coxo, e o doente, não mais pensará assim, mas oferecerá ao SENHOR o melhor,
porque o SENHOR DOS EXÉRCITOS é grande Rei e o Seu nome é terrível entre as
nações; que todo cristão cuja mente for dominada por pensamentos que oprime,
engana, rouba, furta, ilude, falsifica e comete injustiças em juízo contra o seu
próximo, declaramos em nome de Jesus, que será transformada numa mente
dominada pelo ESPÍRITO SANTO a qual ao seu próximo falará para edificá-lo em
verdade e graça, usará de generosidade, honestidade e justiça, semeará ofertas
grandes e regulares na obra de Deus, fará participante de todas as coisas boas àquele
que o instrui na Palavra, além de ser fiel nos dízimos, pois são do SENHOR. Assim,
declaramos profeticamente, em nome de JESUS, que não seremos enganados, nem
zombaremos de Deus, pois sabemos que aquilo que o homem semear isto também vai
colher. Declaramos que o ESPÍRITO de revelação da PALAVRA DE DEUS tenha liberdade

de agir nesta nação a fim de dar luz às mentes dos filhos de Deus e daqueles que serão
adotados por Ele para que, ao conhecerem a verdade, sejam libertos da carnal
desobediência e aprendam a semear para o ESPÍRITO, pois fazendo assim, colher-se-á
vida eterna e fôlego para fazer o bem, pois a promessa é que no tempo de Deus
ceifaremos. Portanto, em nome de Jesus, declaramos um novo tempo de
aproveitamento de oportunidades para fazermos o bem a todos, mas principalmente
aos da família da fé, uma vez que bom e agradável é os irmãos viverem unidos, e, por
isso, ordena o SENHOR a Sua bênção e a vida para sempre entre eles. Declaramos
ainda que além dos dízimos e das ofertas, o povo de Deus desta nação honrará o
SENHOR com seus bem e com as primícias de toda a sua renda e isso será motivo de
fartura e transbordamento nos celeiros e lagares dos filhos de Deus no Brasil.
Declaramos que nossa economia não está dependente da economia deste mundo, mas
da do céu, baseado na Palavra de Deus, e, que toda crise econômica é um abalo de
Deus para transferir os Seus tesouros conforme a Sua soberana vontade para que se
conheça o povo fiel, provado pelo fogo, a fim de que aprovado, ele seja colocado sobre
o muito! Esse é o destino da igreja fiel em todo território brasileiro!”.

Sl.34;8,9; 23:1; 87:7b; 62:10-12; Is.55:8-9; Ml.1:13-14; Lv.19:13 ss; Gl.6:6; Ml.3:6-12;
Gl.6:7; Jo.6:32; Gl.6:8b, 9, 10; Sl.133:1, 3; Pv.3:9-10; Mt.25:21.

08/NOVEMBRO - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
“Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Dele é a sabedoria
e o poder; é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis; Ele
dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o
escondido; conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Em JESUS CRISTO está
o ESPÍRITO DO SENHOR, o ESPÍRITO DE SABEDORIA, e de ENTENDIMENTO, o ESPÍRITO
DE CONSELHO e de FORTALEZA, o ESPÍRITO DE CONHECIMENTO e de TEMOR DO
SENHOR. Estes sete espíritos de Deus estão na Sua igreja a qual reflete a Sua glória
aqui na terra, pois ela é a morada da glória de Deus. Declaramos que o povo que se
chama pelo nome de Deus, na humildade de espírito, na oração, na busca pelo Senhor,
na conformidade dos Seus caminhos e envolvidos na verdadeira adoração ao TodoPoderoso são cheios de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a
obra a qual o SENHOR determinou ser necessária ao crescimento e aperfeiçoamento
do Seu Reino através da Sua Igreja, e que a ‘sustentabilidade’ do céu que nos preserva
a unção do Espírito Santo e a sabedoria continuará nos propiciando a exuberância da
terra e a fartura de trigo e mosto ainda mais. Declaramos que milhões de brasileiros
aceitarão a Palavra de Deus e a esconderão dentro deles os Seus mandamentos; os
seus ouvidos estarão atentos à sabedoria, buscarão como a prata e a procurarão como
aos tesouros escondidos; e, inclinarão o coração ao entendimento e por ele alçarão a
voz; e, também clamarão por inteligência. Assim, nesta busca, entenderão o temor do
SENHOR e acharão o conhecimento de Deus. Porque o SENHOR dá sabedoria, e da Sua
boca procedem a inteligência e o entendimento. Que haja um grande fluir do
ESPÍRITO SANTO em todos os filhos de Deus desta nação e também naqueles que
serão por Ele adotados, pois decidirão não se contaminar com as ‘finas iguarias do rei
de Babilônia’, e a misericórdia de Deus os encontrarão de tal forma que ELE os
abençoará com o conhecimento e com a inteligência em toda cultura e sabedoria, e
serão agraciados com a inteligência em todas as visões e sonhos, de modo que eles
serão achados, pelo menos, dez vezes mais doutos do que quaisquer outros desta
nação. Nisso haverá muita alegria para todos e redundará em muitas glórias a DEUS.
Declaramos que a atmosfera espiritual das cidades brasileiras seja livre das investidas
malignas que visam enredar as mentes com suas vãs filosofias e sutilezas, conforme a
tradição dos homens e os rudimentos do mundo e não de Cristo; portanto, declaramos
que fuja desta nação todo espírito de engano e de falsa ciência, e que sua falácia seja
desmascarada, envergonhada, neutralizada e destruída, em nome de JESUS CRISTO DE
NAZARÉ. Declaramos que nossas mentes brilharão nesta nação, pois fomos
ressuscitados juntamente com Cristo, e, por isso, buscamos e pensamos as coisas lá do
alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, não pensaremos nas coisas que são
daqui da terra. Declaramos que deixaremos a unção do Espírito de Cristo fluir
livremente a fim de manifestar a glória de Deus em tudo, inclusive na ciência e na
tecnologia desta nação. Declaramos ainda, que não nos enganaremos nesta nação,

pois sabemos que ‘toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do
Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança’. Assim, no
Brasil, por meio da ciência e da tecnologia, haverá cem vezes mais GLORIFICAÇÃO AO
DEUS TRINO – PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO, pois também através dos recursos
científicos e tecnológicos existentes e dos que virão a existir, no Brasil haverá proezas,
pois será para a glória de Deus. Declaramos que Aquele que foi manifestado em carne,
justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no
mundo, recebido na glória, em todos os centros, agências, secretarias, unidades, redes
e setores, tanto da produção quanto de distribuição e consumo, público ou privado,
seja reconhecido, aclamado e exaltado como o Criador, Preservador, Rei e Senhor de
tudo e de todos, pois, Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as
visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer
potestades. Tudo foi criado por meio Dele e para Ele. Nele, tudo subsiste. ELE É JESUS
CRISTO – NOSSO SENHOR, SALVADOR E DEUS!”

Dn.2:20-22; Is.11:2, 10; Ap.4:5; 1 Rs.7:14; 2 Cr.7:14; Gn.27:28; Pv.2:1-7; Dn.1:17-18;
Cl.2:8; Tg.1:17; 1Co.10:31; 1 Tm.3:16; Cl.1:16,17b

09/NOVEMBRO - COMPANHIAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
“Pai bondoso e de infinitas misericórdias, declaramos a nossa gratidão pela providência
divina, pois além de ter nos salvo com um amor tão grande através da grande obra que o
Teu Filho JESUS CRISTO por nós realizou naquela cruz, também nos proveste do ESPÍRITO
SANTO que nos ajuda e nos leva às verdadeiras pastagens verdejantes as quais nos
abastecemos, nos alimentamos e nos fortalecemos. Do SENHOR vem a nossa provisão
todos os dias, pois Ele nos escolheu no Brasil para abençoar e preferiu-nos para fazer de
nós Sua morada. Por isso o SENHOR nos abençoará com abundância o nosso mantimento
e de pão fartará os Seus pobres. O SENHOR vestirá de salvação os sacerdotes do Brasil eles clamarão ao SENHOR – e de júbilo exultarão os Seus ungidos. Todos os inimigos de
Deus sofrerão vexame, mas sobre o Seu povo fiel florescerá a Sua coroa. Pelo amor que
DEUS tem pelo Brasil, nós declaramos que esta nação será cheia do conhecimento da
glória de Deus e será abastecida continuamente pelo fluir do rio que brota do Seu Trono,
por isso cantaremos e saltaremos jubilosos entoando que ‘todas as nossas fontes são no
SENHOR’. Declaramos que o SENHOR é o nosso manancial de água viva – Ele é uma fonte
inesgotável de vida – no Brasil muitos beberão desta água que Ele mesmo dará pelo Seu
Espírito que flui na Sua Igreja e nunca mais tornarão a ter sede, muito pelo contrário, esta
água que muitos brasileiros beberão passará a ser neles uma fonte a jorrar para a vida
eterna. Também declaramos que até mesmo as fontes agora sem águas receberão desta
água verdadeiramente viva e transbordarão para servir de abastecedores da água viva a
qual Jesus lhes deu. Recuem desta nação, em nome de Jesus, todo espírito que gera e
mantém fontes malignas de água suja, contaminada, enganosa, envenenada, misturada,
ardente e amargosa e sejam neutralizados no Brasil, e, os seus venenosos mananciais
lacrados. Declaramos que os brasileiros tirarão água das fontes da salvação com alegria e
todos aqueles que tiverem sede virão ao SENHOR e receberão das suas águas puras e
vivas. Declaramos que as águas que abastecem todos os brasileiros sejam abençoadas em
nome de Jesus e que todos os sistemas hídricos desde as bacias hidrográficas onde há as
captações das águas fluviais e pluviais, passando pelos leitos dos rios e adutoras, chegando
aos reservatórios, sendo distribuídas às estações de tratamento e purificação e, daí,
encaminhadas às tubulações de abastecimentos das ruas e, por sua vez entrando nas casas
para o consumo estejam sempre monitorados e guardados pelo SENHOR e Seus anjos de
modo a não haver sabotagens, adulterações, perversidades, manipulações escusas,
terrorismo, maldades, falhas e acidentes, e, assim, garantir o melhor serviço de
abastecimento d’água aos moradores desta nação. Que cheguem às torneias desta nação
águas ungidas, em nome de Jesus, de modo que o Brasil possa estar sempre tomando um
banho de águas purificadoras como um símbolo profético das águas batismais e
purificadoras as quais representam a salvação pelo evangelho de JESUS CRISTO e a
santificação pela Palavra de Deus. Em nome de Jesus!”

Sl.132:13-18; Hc.2:14; Sl.37:7; Jo.4:14; Is.12:3; 55:1ª; 2 Co.9:10; Sl.23:1; Dt.28:8;
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10/NOVEMBRO - COMPANHIAS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS
“Pai bondoso e de infinitas misericórdias, declaramos a nossa gratidão pela
providência divina, pois além de ter nos salvo com um amor tão grande através da
grande obra que o Teu Filho JESUS CRISTO por nós realizou naquela cruz, também nos
proveste do ESPÍRITO SANTO que nos ajuda e nos leva às verdadeiras pastagens
verdejantes as quais nos abastecemos, nos alimentamos e nos fortalecemos. Do
SENHOR vem a nossa provisão todos os dias, pois Ele nos escolheu no Brasil para
abençoar e preferiu-nos para fazer de nós Sua morada. Por isso o SENHOR nos
abençoará com abundância o nosso mantimento e de pão fartará os Seus pobres. O
SENHOR vestirá de salvação os sacerdotes do Brasil - eles clamarão ao SENHOR – e de
júbilo exultarão os Seus ungidos. Todos os inimigos de Deus sofrerão vexame, mas
sobre o Seu povo fiel florescerá a Sua coroa. Pelo amor que DEUS tem pelo Brasil, nós
declaramos que esta nação será cheia do conhecimento da glória de Deus e será
abastecida continuamente pelo fluir do rio que brota do Seu Trono, por isso
cantaremos e saltaremos jubilosos entoando que ‘todas as nossas fontes são no
SENHOR’. Declaramos que o SENHOR que dá semente ao que semeia e pão para
alimento, Ele também suprirá e aumentará a nossa sementeira no Brasil e multiplicará
o fruto da nossa justiça nessa nação. Declaramos que haverá muitos trabalhadores
empregados nesta nação, pois o SENHOR é o nosso pastor e nada nos faltará, pois Ele
determinou que a bênção estivesse nos nossos celeiros e em tudo o que colocarmos a
mão; Ele nos abençoará aqui e onde formos, pois é a terra que o SENHOR nos deu,
porque o trabalhador é digno de seu alimento. Nosso prazer está na Palavra do
SENHOR, por isso seremos bem sucedidos. Declaramos que todo sistema de
abastecimento de alimentos perecíveis ou não perecíveis e de qualquer produto desta
nação, desde a sua plantação, cultivo e colheita ou fabricação, o transporte dos
mesmos, os manuseios, as comercializações, as estocagens, as entregas, as contagens,
a higienização, os acondicionamentos, as exposições até chegar ao consumidor final
seja monitorado e guardado pelo DEUS TODO-PODEROSO e Seu exército angelical, de
modo a serem repreendidos todo espírito de avareza, sonegação, consumismo,
mesquinhez, idolatria, glutonaria, soberba, roubo, furto, vícios, mentira e
manipulação. Que haja justiça, transparência e alegria na distribuição da produção em
toda nação brasileira, em nome de Jesus”.
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11/NOVEMBRO - COMPANHIAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA
“Pai bondoso e de infinitas misericórdias, declaramos a nossa gratidão pela
providência divina, pois além de ter nos salvo com um amor tão grande através da
grande obra que o Teu Filho JESUS CRISTO por nós realizou naquela cruz, também nos
proveste do ESPÍRITO SANTO que nos ajuda e nos leva às verdadeiras pastagens
verdejantes as quais nos abastecemos, nos alimentamos e nos fortalecemos. Do
SENHOR vem a nossa provisão todos os dias, pois Ele nos escolheu no Brasil para
abençoar e preferiu-nos para fazer de nós Sua morada. Por isso o SENHOR nos
abençoará com abundância o nosso mantimento e de pão fartará os Seus pobres. O
SENHOR vestirá de salvação os sacerdotes do Brasil - eles clamarão ao SENHOR – e de
júbilo exultarão os Seus ungidos. Todos os inimigos de Deus sofrerão vexame, mas
sobre o Seu povo fiel florescerá a Sua coroa. Pelo amor que DEUS tem pelo Brasil, nós
declaramos que esta nação será cheia do conhecimento da glória de Deus e será
abastecida continuamente pelo fluir do rio que brota do Seu Trono, por isso
cantaremos e saltaremos jubilosos entoando que ‘todas as nossas fontes são no
SENHOR’. Declaramos que do SENHOR procede nosso poder. O poder do SENHOR
sustenta e ilumina o Brasil. O SENHOR faz forte ao cansado e multiplica as forças ao
que não tem qualquer vigor, por isso muitos brasileiros hão de esperar no SENHOR e
terão suas forças renovadas, subirão como águias, correrão e não se cansarão,
caminharão e não se fatigarão, profetizarão na força do Seu poder e exércitos serão
levantados para a glória de Deus, mas não os fará em sua própria força nem no seu
próprio poder, mas pelo ESPÍRITO SANTO. Conhecerão a verdade – JESUS – e a verdade
os libertará, serão santificados na verdade e verdade é a Palavra de Deus. E quem está
na verdade não pode temer a luz, pois Jesus é a luz do mundo; e seguirão Jesus, por
isso, não andarão em trevas; pelo contrário, muitos brasileiros terão a luz da vida. Esta
força, esse poder e essa luz estão disponíveis aos brasileiros para que comprem sem
dinheiro e sem preço. Declaramos profeticamente que muitos moradores desta nação
terão sede, fome e necessidade da força e da luz do SENHOR para que O busquem e O
achem em tempo oportuno. Declaramos que brilhe a luz do SENHOR e opere
magnificamente o Seu poder em todo sistema de distribuição de todo tipo de energia
nesta nação, em tudo e em todos, em nome de Jesus. Que as tarifas passem a valores
mais acessíveis à população. Todo espírito que gera e mantém o roubo, o furto, o
desperdício e todo lucro ilícito, desonesto e explorador do povo sejam desmascarados,
aprisionados e desbaratados em nome de JESUS. Declaramos que seja restituído e
corrigido tudo que foi cobrado ao povo injustamente, em nome de Jesus Cristo!”
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12/NOVEMBRO – SECRETARIAS E ÓRGÃOS DE ESPORTES
“Para sempre, ó SENHOR, está firmada a Tua Palavra no céu. A Tua fidelidade estendese de geração em geração; fundaste a terra, e ela permanece. Conforme os Teus juízos,
assim, tudo se mantém até hoje; porque ao Teu dispor estão todas as coisas. Temos
visto que toda perfeição tem seu limite; mas o Teu mandamento é ilimitado.
Declaramos que amamos a Tua lei! É a nossa meditação, todo o dia! Os Teus
mandamentos nos fazem mais sábios que os nossos inimigos; porque a Tua Palavra nós
a temos sempre conosco. Compreendemos mais do que todos os nossos mestres,
porque meditamos nos Teus mandamentos. Somos mais prudentes do que os idosos,
porque guardamos os Teus preceitos. Por meio dos Teus preceitos, conseguimos
entendimento; por isso, detestamos todo caminho de falsidade. Lâmpada para os
nossos pés é a Tua Palavra e, luz para os nossos caminhos. Volte-se para nós os que Te
temem e os que conhecem os Teus testemunhos. Seja o nosso coração irrepreensível
nos Teus decretos, para que nós não sejamos envergonhados. Declaramos que
induziremos nosso coração a guardar os Teus decretos, para sempre, até o fim. O
SENHOR nos sustenta e nos sustentará, por isso somos e seremos salvos e sempre
atentaremos para os Teus decretos. Nos Teus decretos estamos guardados, pois ainda
que os príncipes se assentem para falar contra nós, sempre consideraremos nos Teus
decretos, pois, em efeito, eles são o nosso prazer, são os nossos conselheiros.
Declaramos que muitos brasileiros passarão pelas aflições e isso é bom, pois através
delas aprenderão os Teus decretos com bom ânimo, e conhecerão que JESUS CRISTO
venceu o mundo. Declaramos que o bom ânimo seja instalado nesta nação motivado
pela vitória de CRISTO na cruz do Calvário, por isso declaramos nosso ódio contra todo
espírito que gera a duplicidade de alma e o aborrecemos com a declaração de que seja
enfraquecido e desbaratado nesta nação em nome de JESUS CRISTO, pois AMAMOS A
LEI DO SENHOR. O SENHOR É O NOSSO REFÚGIO E O NOSSO ESCUDO; NA SUA
PALAVRA NÓS ESPERAREMOS. Declaramos que chegou o tempo de aproveitarmos
bem as oportunidades que o SENHOR está nos dando, logo, nesta nação haverá um
grande mover de orações com perseverança, de vigílias com ações de graças e de
súplicas para que DEUS abra as portas à Sua Palavra a fim de que NÓS MANIFESTEMOS
CRISTO no modo e no propósito do ESPÍRITO e, também, haverá um grande derramar
de sabedoria de DEUS para manifestá-la aos que são de fora do evangelho e, por isso,
milhões de brasileiros serão conquistados para JESUS CRISTO. Assim, cada cristão
verdadeiro desta nação receberá o brilho do ESPÍRITO em sua mente e coração para
que, ao falar, pronuncie sempre palavras agradáveis, temperadas com sal, e sábias
para responder a cada um conforme o pensamento de Deus. DECLARAMOS QUE TODO
ESPÍRITO DE CONTENDA, DISPUTA, PARTIDARISMO E TRIUNFALISMO seja neutralizado
EM NOME DE JESUS CRISTO DE NAZARÉ nesta nação e que a igreja verdadeira do
SENHOR destrone em sua membresia aqueles que insistem em contendas e disputas,
pois é necessário que o SERVO DO SENHOR não viva a contender, mas deve ser brando

para com todos, sendo apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os
que se opõem na expectativa de que DEUS lhes conceda não só o arrependimento
para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrandose eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua
vontade. Declaramos que rejeitamos as fábulas profanas da crendice popular.
Declaramos ainda que vamos nos exercitar cada um individualmente, na piedade, pois
o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa,
porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Pois para nós, igreja do
SENHOR JESUS, mais vale a Palavra que procede da Sua boca do que milhares de
troféus ou medalhas de ouro ou de prata ou de bronze. Declaramos que sejam
envergonhados, repreendidos e neutralizados todos os ídolos do esporte e das artes
nesta nação, em nome de JESUS. Sejam destituídos Olimpus e demais ‘deuses’ que
promovem culto ao corpo e todos os quadrúpedes, aves e répteis que se alimentam
nesta nação através de manobras escusas de governos, clubes, centros, parques,
federações, ginásios, estádios, academias, secretarias e ministérios, em nome de
JESUS. Que venha sobre o Brasil a consciência cristã autêntica de cuidar com zelo do
templo do ESPÍRITO, que é o nosso corpo através do qual realizamos sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, por isso ele deve ser
conservado íntegro e irrepreensível, aguardando com alegria e com expressões de
louvores ao SENHOR, pela volta de JESUS CRISTO!”.
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13/NOVEMBRO - TEATROS E CONFEDERAÇÕES
“Para sempre, ó SENHOR, está firmada a Tua Palavra no céu. A Tua fidelidade estendese de geração em geração; fundaste a terra, e ela permanece. Conforme os Teus juízos,
assim tudo se mantém até hoje; porque ao Teu dispor estão todas as coisas. Temos
visto que toda perfeição tem seu limite; mas o Teu mandamento é ilimitado.
Declaramos que amamos a Tua lei! É a nossa meditação, todo o dia! Os Teus
mandamentos nos fazem mais sábios que os nossos inimigos; porque a Tua Palavra nós
a temos sempre conosco. Compreendemos mais do que todos os nossos mestres,
porque meditamos nos Teus mandamentos. Somos mais prudentes do que os idosos,
porque guardamos os Teus preceitos. Por meio dos Teus preceitos, conseguimos
entendimento; por isso, detestamos todo caminho de falsidade. Lâmpada para os
nossos pés é a Tua Palavra e, luz para os nossos caminhos. Volte-se para nós os que Te
temem e os que conhecem os Teus testemunhos. Seja o nosso coração irrepreensível
nos Teus decretos, para que nós não sejamos envergonhados. Declaramos que
induziremos o nosso coração a guardar os Teus decretos, para sempre, até o fim. O
SENHOR nos sustenta e nos sustentará, e, por isso, somos e seremos salvos; sempre
atentaremos para os Teus decretos. Nos Teus decretos estamos guardados, pois ainda
que os príncipes se assentem para falar contra nós, sempre consideraremos nos Teus
decretos, pois, com efeito, eles são o nosso prazer, são os nossos conselheiros.
Declaramos que milhares de brasileiros passarão por aflições e isso é bom, pois através
delas aprenderão os Teus decretos com bom ânimo, e conhecerão que JESUS CRISTO
venceu o mundo. Declaramos que o bom ânimo seja instalado nesta nação motivado
pela vitória de Cristo na cruz do Calvário, por isso declaramos nosso ódio contra todo o
espírito que gera a duplicidade de alma e o aborrecemos com a declaração de que seja
enfraquecido e desbaratado no Brasil, em nome de JESUS CRISTO, pois AMAMOS A LEI
DO SENHOR. O SENHOR É O NOSSO REFÚGIO E O NOSSO ESCUDO; NA SUA PALAVRA
NÓS O ESPERAMOS. Declaramos que chegou o tempo de aproveitarmos bem as
oportunidades que o SENHOR está nos dando, logo, no Brasil haverá um grande mover
(1) de orações com perseverança, (2) de vigília com ações de graças e (3) de súplicas
para que Deus abra as portas à Sua Palavra a fim de que NÓS MANIFESTEMOS CRISTO
do modo correto e, também, haverá (4) um grande derramar de conquistas para JESUS
CRISTO. Assim, cada cristão verdadeiro desta nação receberá o brilho do ESPÍRITO em
sua mente e coração de forma que ao falar pronuncie sempre palavras agradáveis,
temperadas com sal, e sábias para responder a cada um conforme o pensamento de
Deus. DECLARAMOS QUE TODO ESPÍRITO DE CONTENDA, DISPUTA, PARTIDARISMO E
TRIUNFALISMO seja neutralizado EM NOME DE JESUS CRISTO DE NAZARÉ nesta nação
e que a igreja verdadeira do SENHOR destrone, em sua membresia, aqueles que
insistirem em contendas e disputas, pois é necessário que o SERVO DO SENHOR não
viva a contender, mas ele deve ser brando para com todos, apto para instruir,
paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que DEUS

lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas
também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos
cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Declaramos que rejeitamos as fábulas
profanas da crendice popular. Também, declaramos que cada um de nós se exercite na
piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é
proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Pois para
nós, Igreja do SENHOR JESUS, mais vale a Palavra que procede da Sua boca do que
milhares de troféus ou medalhas de ouro ou de prata ou de bronze. Declaramos que
sejam envergonhados, repreendidos e neutralizados todos os ‘ídolos’ do esporte e das
artes, em nome de JESUS, nesta nação, pois toda adoração deve ser dada unicamente
a Deus. Que sejam destituídos Olimpus e demais ‘deuses’ que promovem culto ao
corpo e todos os quadrúpedes, aves e répteis e animais abomináveis que se alimentam
nesta nação de manobras escusas através dos governos, clubes, centros, parques,
federações, ginásios, estádios, academias, cidades, secretarias e de qualquer
organização pública ou privada em nome de JESUS! Que venha sobre o Brasil a
consciência cristã autêntica de cuidar com zelo o templo do ESPÍRITO, que é o nosso
corpo, através do qual realizamos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o
nosso culto racional, por isso ele deve ser conservado íntegro e irrepreensível,
aguardando com alegria e expressões de louvor pela volta do SENHOR JESUS CRISTO!”.
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14/NOVEMBRO - CENTROS DE CONVENÇÕES
“Para sempre, ó SENHOR, está firmada a Tua Palavra no céu. A Tua fidelidade estendese de geração em geração; fundaste a terra, e ela permanece. Conforme os Teus juízos,
assim tudo se mantém até hoje; porque ao Teu dispor estão todas as coisas. Temos
visto que toda perfeição tem seu limite; mas o Teu mandamento é ilimitado.
Declaramos que amamos a Tua lei! É a nossa meditação, todo o dia! Os Teus
mandamentos nos fazem mais sábios que os nossos inimigos; porque a Tua Palavra nós
a temos sempre conosco. Compreendemos mais do que todos os nossos mestres,
porque meditamos nos Teus mandamentos. Somos mais prudentes do que os idosos,
porque guardamos os Teus preceitos. Por meio dos Teus preceitos, conseguimos
entendimento; por isso, detestamos todo caminho de falsidade. Lâmpada para os
nossos pés é a Tua Palavra e, luz para os nossos caminhos. Volte-se para nós os que Te
temem e os que conhecem os Teus testemunhos. Seja o nosso coração irrepreensível
nos Teus decretos, para que nós não sejamos envergonhados. Declaramos que
induziremos o nosso coração a guardar os Teus decretos, para sempre, até o fim. O
SENHOR nos sustenta e nos sustentará, e, por isso, somos e seremos salvos; sempre
atentaremos para os Teus decretos. Nos Teus decretos estamos guardados, pois ainda
que os príncipes se assentem para falar contra nós, sempre consideraremos nos Teus
decretos, pois, com efeito, eles são o nosso prazer, são os nossos conselheiros.
Declaramos que milhões de brasileiros passarão por aflições e isso é bom, pois através
delas aprenderão os Teus decretos com bom ânimo, e conhecerão que JESUS CRISTO
venceu o mundo. Declaramos que o bom ânimo seja instalado nesta cidade e nação,
motivado pela vitória de Cristo na cruz do Calvário, por isso declaramos nosso ódio
contra todo o espírito que gera a duplicidade de alma e o aborrecemos com a
declaração de que seja enfraquecido e desbaratado nesta cidade, neste estado e nesta
nação, em nome de JESUS CRISTO, pois AMAMOS A LEI DO SENHOR. O SENHOR É O
NOSSO REFÚGIO E O NOSSO ESCUDO; NA SUA PALAVRA NÓS O ESPERAMOS.
Declaramos que chegou o tempo de aproveitarmos bem as oportunidades que o
SENHOR está nos dando, logo, neste lugar haverá um grande mover (1) de orações
com perseverança, (2) de vigília com ações de graças e (3) de súplicas para que Deus
abra as portas à Sua Palavra a fim de que NÓS MANIFESTEMOS CRISTO do modo de
Deus e, também, haverá um grande derramar de conquistas para JESUS CRISTO. Assim,
cada cristão verdadeiro desta nação receberá o brilho do ESPÍRITO em sua mente e
coração de forma que ao falar pronuncie sempre palavras agradáveis, temperadas com
sal, e sábias para responder a cada um conforme o pensamento de Deus.
DECLARAMOS QUE TODO ESPÍRITO DE CONTENDA, DISPUTA, PARTIDARISMO E
TRIUNFALISMO seja neutralizado EM NOME DE JESUS CRISTO DE NAZARÉ nesta nação
e que a igreja verdadeira do SENHOR destrone, em suas fileiras, aqueles que insistirem
em contendas e disputas, pois é necessário que o SERVO DO SENHOR não viva a
contender, mas ele deve ser brando com todos, deve ser apto para instruir, paciente,

disciplinando com mansidão àqueles que se opõem, na expectativa de que DEUS lhes
conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas
também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos
cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Declaramos que rejeitamos as fábulas
profanas da crendice popular. Também, que cada um de nós se exercite na piedade,
pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa,
porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Pois para nós, Igreja
do SENHOR JESUS, mais vale a Palavra que procede da Sua boca do que milhares de
troféus ou medalhas de ouro ou de prata ou de bronze, ou aplausos e honras
humanas. Declaramos que sejam envergonhados, repreendidos e neutralizados todos
os ‘ídolos’ do esporte e das artes, em nome de JESUS, nesta cidade e nação, pois toda
adoração deve ser dada unicamente a Deus. Que sejam neutralizados e desbaratados
no Brasil todo espírito que carrega em si a busca pela fama humanística tão peculiar da
vaidade artística e do encanto dos palcos e das plateias que ovacionam os feitos
humanos, em nome de JESUS. Que fujam das cidades brasileiras e de todo território
nacional, em nome de JESUS CRISTO, todo espírito que promove e se alimenta de
cultos artísticos os quais fomentam a máscara e as mazelas humanas e, em seus
seguidores, conscientemente ou não, imprimem um modo de viver que zomba e
desonra a Deus, ao Seu povo e a Sua santidade. Que venha sobre o Brasil a unção do
ESPÍRITO que garanta o exercício das habilidades naturais e artísticas com a
consciência cristã autêntica de forma a exaltar ao DEUS PAI, DEUS FILHO e DEUS
ESPÍRITO SANTO em santidade e em conformidade com a Palavra de Deus, a fim de
que todos possam ver, ouvir, provar, sentir, pegar e se envolver com manifestações
puras, edificantes e extraordinariamente divinas, através das artes nos diversos lugares
de apresentação desta nação, seja público ou privado. Que a criatividade e o
desempenho como dom celeste encontrem lugar no Brasil, em nome de Jesus. Que
nesta nação o SENHOR encontre expressões ungidas de louvor e exaltação ao Seu lindo
e poderoso nome para a Sua glória. Amém!”.
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15/NOVEMBRO - BRASIL - V
Oramos para que haja mudança no metabolismo da política nacional com a admissão
de homens e mulheres comprometidos com Deus e Sua obra gerando unção genuína
do Espírito Santo em todos os setores da política e administração do Brasil. Que sejam
homens e mulheres ungidos, cheios das virtudes de Deus (coragem, integridade,
sabedoria, conhecimento e competência). Que haja “abalos e restaurações” nesses
setores. Oramos para que o uso da máquina pública para fins eleitoreiros seja
neutralizado. Que sejam desmontadas as estruturas ilegais e injustas que facilitam
aqueles que estão no poder a permanecerem em seus cargos. Que os órgãos de
fiscalização se articulem de forma a desmascarar, desbaratar e coibir toda ação
obscura e escusa de uso dos poderes públicos para o favorecimento a quem quer que
seja não dando brechas aos oportunistas e desonestos sedentos pelo poder público.
Oramos para que seja implantado em todos os estados da nação um sistema de gestão
compatível com as necessidades dos municípios, dos estados e da própria nação. Que
haja interesse dos governantes em buscar orientação em Deus (Sua Igreja, Sua Palavra,
Seus Profetas), de modo a haver equilíbrio fiscal, fluidez previdenciária e melhoria da
qualidade de vida das pessoas, sendo tudo monitorado e focado em resultados
biblicamente corretos. Oramos para que a depressão, a qual está aliada à ansiedade,
pare de crescer no Brasil, pois, segundo especialistas, tem sido uma ‘doença’ causada
pelo estresse e pode ser a principal causa de incapacitação para o trabalho. A
depressão gera gastos para o Brasil em torno de R$ 35 bilhões/ano por causa da baixa
produtividade e falta ao trabalho. Os sintomas físicos são dor de cabeça, problemas no
sono e no coração. Sintomas emocionais são angústia, ansiedade e melancolia.
Sintomas sociais são problemas de concentração, dificuldades de relacionamento e
queda de produtividade. Oramos para que esse mal seja neutralizado em nosso meio e
que a unção do Espírito Santo a qual quebra todo o jugo maligno encontre lugar nos
corações abatidos e entristecidos. Profetizamos o fluir da alegria do Espírito sobre a
nação brasileira. Oramos para que seja dada uma atenção especial àqueles que
trabalham em tecnologia da informática, pois é onde há maior incidência de
depressão. Oramos para que o trânsito nas grandes cidades do Brasil possa ser mais
disciplinado e menos violento. Que a oferta de carros e as consequentes aquisições
pela população sejam acompanhadas por um modelo de crescimento definido pelos
órgãos públicos e privados competentes. Que o caos do crescimento demográfico e
das riquezas seja reduzido a fim de que esses elementos não se transformem numa
poderosa arma contra as pessoas. Que os espaços sejam bem utilizados, que haja
paciência na população e que haja uma atmosfera de paz nas ruas das cidades
brasileiras. Que o número de mortos por ano em função dos acidentes de trânsito no
Brasil continue diminuindo vertiginosamente, em nome de Jesus. Oramos para que o
executivo, legislativo e o judiciário brasileiro sejam constituídos por pessoas
TEMENTES A DEUS e que ambos possam interferir um no outro a fim de que as leis

sejam aprovadas com base na maior de todas as Constituições que é a Bíblia Sagrada.
Que os direitos da família sejam preservados e NÃO destruídos pela Constituição
Brasileira e pelo sistema de leis que dela emana, e que o humanismo não prevaleça.
Que a boca profética seja ouvida nestes setores. Oramos para que as próximas
eleições sejam bem sucedidas e que muitos justos sejam eleitos de modo que haja
mais alegria no Brasil – que sejam eleitos homens e mulheres conhecedores e
tementes a Deus, que busquem no SENHOR a solução para os problemas nacionais.
Oramos por todos os Ministros de Estado que compõem a mesa executiva federal.
Oramos pelas futuras eleições de modo que não haja fraudes, violências e abusos. Que
cada seção e zona eleitorais estejam protegidas por batalhões de anjos guerreiros do
SENHOR e em cada uma seja estabelecia a paz do SENHOR. Oramos pelo sistema de
segurança nacional a fim de que todos aqueles servidores da maldade sejam
desmascarados e destituídos de seus cargos, pois se constituem entraves ao interesse
nacional e à ordem pública. Oramos pelos sistemas de segurança vigentes nos Estados
e Municípios para que sejam eficazes na proteção do cidadão e de seus bens, e, que
sejam desmascaradas todas as interferências corruptas que visam interesses escusos
particulares sem interesse para a população dos justos. Oramos para que todos os
demônios territoriais sejam neutralizados em cada Unidade Federativa, Capital e
Município da nação brasileira e declaramos a nossa segurança totalmente ativada pelo
SENHOR DOS EXÉRCITOS e pelos Seus anjos, em nome de Jesus! Oramos por cada
gabinete e funcionários públicos da cidade de Brasília – DF para que todos os espíritos
contrários à instalação do Governo do Justo sejam desmascarados, neutralizados e
destituídos em nome de Jesus. Oramos por cada gabinete e funcionários públicos
instalados e empregados nos Estados, Capitais e Municípios para que todos os
espíritos contrários à instalação do Governo do Justo sejam desmascarados,
neutralizados e destituídos em nome de Jesus e que a glória de Deus seja manifestada
em cada um desses lugares. Oramos para que cada verdadeiro cristão tenha uma vida
marcada pela mortificação da sua própria vontade a fim de que a boa, perfeita e
agradável vontade de Deus tome o controle dela e, consequentemente, o Senhor a
governe. Oramos para que a corrupção em todos os níveis seja desfeita no Brasil.
Oramos pela educação no Brasil em todos os níveis, desde os infantis até os de Pós
Graduação, Mestrado, Doutorado e Pós Doutorado. Que a educação no Brasil seja de
excelente qualidade e distribuída a todos, principalmente nas faixas etárias de base.
Que os governantes atentem com responsabilidade para essa grande e fundamental
necessidade e não sejam omissos permitindo a sonegação deste grande bem aos mais
carentes em detrimento a interesses privados, oligárquicos, secretos e internacionais.
Oramos para que a educação no Brasil seja revista e atualizada sabendo que as
políticas e os métodos utilizados nos governos anteriores destruíram mais do que
construíram uma vez que educação não se limita a transferência de informações, mas
de sabedoria para uma vida saudável e lições para uma alma próspera, cheia de
virtudes. Oramos pra que o Brasil seja despertado para uma fé genuína em Jesus Cristo

– sua única saída e segurança real! Oramos para que o Brasil continue sendo uma
nação que respeita o EVANGELHO DE JESUS CRISTO. Oramos pra que todas as redes
televisão de canal aberto e privado do Brasil realmente se abram para retransmitirem
as mensagens da IGREJA EVANGÉLICA QUE HONRA A PALAVRA DE DEUS e se fechem,
ou, sejam fechadas, para o que for contrário ao bom costume sob o ponto de vista
cristão. Oramos para que Deus salve, liberte e cure os brasileiros que se encontram
encarcerados pelo diabo, encantados com este mundo e insensíveis a mensagem do
Evangelho. Oramos por todo Poder Judiciário desta nação para que busquem exercer
suas atribuições de forma justa e coerente DENTRO DO TEMOR DO SENHOR. Oramos
pelos Tribunais e Fóruns e suas Varas, além de todos os profissionais da lei a fim de
que sejam sérios nos seus ofícios e nos seus atributos, sabendo que em tudo hão de
prestar contas a Deus. Que todo espírito de injustiça, falsidade, suborno, avareza e
mentira seja denunciado, desmascarado, neutralizado e destituído, em nome e Jesus,
em todos os setores do poder judiciário federal, estadual e municipal, e, em qualquer
segmento da sociedade brasileira. Oramos por um Brasil melhor, ou seja, onde a
Palavra do Senhor é relevada e respeitada. Oramos por um Brasil onde a política
administrativa seja centrada nos princípios da PALAVRA DE DEUS a qual pode nortear
com total segurança qualquer governo seja ele pessoal, familiar, organizacional
privado ou público. Oramos para que os espíritos responsáveis pelo tráfico de drogas
sejam enfraquecidos e esse negócio satânico frustrado, em nome de Jesus! Que
milhões de vidas condenadas à ceifa por esta terrível sentença do inferno possam ser
libertas e curadas e todo poder satânico do tráfico seja banido desta nação, em nome
de Jesus. Que todas as portas de entrada das drogas sejam fechadas e o poder público
tome suas ações com eficácia tanto nas fronteias como em qualquer outro acesso
(aeroportos, portos e toda costa litorânea). Oramos para que Mamóm (demônio das
riquezas) seja neutralizado em todo tempo, mas, principalmente, nos meses de
novembro e dezembro quando o espírito de consumismo encontra mais brechas para
destruição dos lares. Oramos para que os poderes que agem no carnaval sejam
anulados nesta nação. Oramos agradecendo a Deus pela plataforma de Guerra
Espiritual do Desperta Brasil que intervém em nome de Jesus em prol da igreja
verdadeira no Brasil e da nação brasileira desde o ano de 2006 e abençoamos todos os
que já participaram e ainda participam destes 70 dias anuais de oração e jejum, das 70
horas de louvor e adoração em unidade, da leitura da Bíblia em 70 dias, da
oportunidade de dar ofertas redentivas pelos seus dois propósitos e das 70
declarações proféticas que objetivam instalar uma nova atmosfera, saturada da unção
do Espírito Santo, no Brasil neste tempo oportuno e profético determinado pelo Todo
Poderoso. Declaramos a ação de Deus em Sua amada Igreja a qual está aos Seus pés,
com poder para romper os céus de bronze nesta nação, a qual está ainda mais cheia de
fé genuína, mais dedicada à oração e mais ousada, fazendo recuar ainda mais o
império das trevas e conquistando territórios os quais lhe fora prometido. Declaramos
uma Igreja que vive e reina com o Senhor Jesus Cristo e que se empenha a retornar e

se manter no primeiro amor, buscando sempre praticar as suas primeiras obras as
quais alegra o coração do Pai Eterno. Assim, glorificamos ao Deus Pai, Deus Filho e
Deus Espírito Santo. À Ele, Toda Glória pelos Séculos dos Séculos, Amém! Em nome de
Jesus!”.

