
23/AGOSTO - CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL – C.J.F. 

 

“A justiça engrandece a nação. Bem aventurados os que tem fome e sede de justiça, 

pois serão satisfeitos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos; e os Seus ouvidos 

atentos ao seu clamor. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a 

todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências 

mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Fazer justiça e 

julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Ora, o 

fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam paz. Corra, porém, o juízo 

como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso.” (Pv. 4:35; Mt.5:6; Pv.21:3; 

Tg.2:11-12; Tg.3:18; Am.5:24). Portanto, declaramos que o Conselho da Justiça Federal 

(CJF), através do poder de Deus, irá promover a integração e aprimoramento da Justiça 

Federal, garantindo unidade institucional, recebendo as orientações e a sabedoria de 

Deus em alinhamento com a Secretaria de Estratégia e Governança. Oramos por 

orientação na formulação, execução e avaliação da estratégia para o aprimoramento 

da Governança do Conselho e da Justiça Federal, em nome de Jesus, e declaramos o 

estabelecimento de propostas de projetos e metas corporativas e nacionais, bem 

como, mecanismos de gestão da informação prospectiva para tomada de decisão 

gerencial, critérios para avaliação da força do trabalho e da arquitetura organizacional, 

além das medidas para modernização dos processos de trabalho. Declaramos que o 

Conselho da Justiça Federal, com sede em Brasília-DF irá exercer de forma sábia, a 

supervisão orçamentária e administrativa. Oramos pela Corregedoria Geral da Justiça 

Federal, o Centro de Estudos Judiciários e a Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais, que fazem parte da estrutura orgânica do CJF, para que 

este Conselho funcione como um espaço fértil de reflexão e de difusão de 

conhecimentos em conformidade com o Espírito de Deus e no Seu temor, em nome de 

Jesus. Declaramos com nossos corações agradecidos, de que Deus já está trabalhando 

em cada esfera do Conselho de Justiça Federal, dando sabedoria, orientações e das 

Suas estratégias, a fim de que o Seu plano para a nação brasileira seja devidamente 

cumprido. Senhor, na Tua Palavra diz que “os justos herdarão a terra e habitarão nela 

para sempre. Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em 

todo o tempo” (Salmos 37:29; 106:3). Assim abençoamos o C.J.F., em nome de Jesus, 

e, declaramos a neutralização de toda força das trevas nesta autarquia jurídica 

nacional, de modo que todos os que a compõem tenham liberdade para o perene 

cumprimento do seu justo propósito, para o bem da população brasileira, em nome de 

Jesus, e para a glória de Deus. Amém! 

 

 

 



24/AGOSTO - TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES 

Pai, a Tua Palavra diz que o Senhor é justo e ama a justiça, a tua lei é a verdade. Bem-

aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Tu és o Senhor 

dos exércitos e estás conosco. A justiça engrandece a nação e quando ela é feita o 

justo se alegra. Declaramos sobre a Justiça Militar da União, a mais antiga do País, que 

decorre da própria existência das Forças Armadas, a Tua bênção. Que ela possa 

processar e julgar os crimes militares definidos em lei a fim de contribuir para a 

promoção da justiça com integridade e reto juízo. Que haja ética, imparcialidade, 

acessibilidade, celeridade, responsabilidade social, probidade e transparência em 

todas as esferas da sua organização, em nome de Jesus. Repreendemos todo abuso de 

autoridade e julgamentos levianos em nome de Jesus. Que a Tua palavra seja o norte 

nas decisões a serem tomadas. Que haja temor e tremor a Ti. Abençoamos os tribunais 

de justiça militar das regiões, suas unidades e servidores. Profetizamos salvação e a 

Tua proteção sobre os juízes militares e suas famílias. Profetizamos também 

arrependimento e salvação na vida dos militares que foram condenados por crimes 

cometidos. Que o Senhor seja a fortaleza e o refrigério deles e de seus familiares. 

Declaramos que Jesus Cristo, nosso redentor, governa sobre todas as instituições 

militares no Brasil, porque Dele é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. 

Amém! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25/AGOSTO - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – (ANVISA) 

 

“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, 

além de que ela 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 que 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 por meio do Seu amor e da Sua graça 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. 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. Colocamos diante de Ti, oh Senhor todos aqueles que fazem parte da liderança 

da ANVISA, do diretor-presidente, a segunda, terceira, quarta e quinta diretoria, que 

sejam dirigidos pelo Espírito Santo e tenham o temor do Senhor, em nome de Jesus 

Cristo. Que os Serviços de saúde (Salões, Tatuagens e Creches, Instituições de Longa 

Permanência, Comunidade Terapêutica Acolhedora) sejam acompanhados e que não 

haja nenhuma irregularidade, nem desvios, corrupção ou omissão, em nome de Jesus. 

Que a indústria do tabaco bem como tudo que se refere ao tema (danos à saúde, 

cigarro eletrônico, propaganda e exposição, embalagens e advertências) possa ser 

enfraquecidas, perca as forças, e que o vício do cigarro seja abandonado e as pessoas 

sejam curadas e libertas em nome de Jesus Cristo. Que nas áreas de atuação como 

programa de análise de agrotóxico, que só sejam liberados aqueles estritamente 

necessários e que não causem impacto na saúde do meio ambiente nem das pessoas, 

em nome de Jesus. Que os suplementos alimentares sejam verdadeiros e tragam 

apenas benefícios para aqueles que venham a ingeri-los, em nome de Jesus. Que a 

rotulagem de alimentos seja clara e objetiva demonstrando todos os ingredientes que 

fazem parte do produto sem omitir nenhum deles e que os mesmos só possam ser 

adicionados nos alimentos aqueles que possam trazer benefícios, em nome de Jesus. 

Que os cosméticos não causem alergias nem alteração no corpo das pessoas que 

venham a utilizá-los, em nome de Jesus. Que a educação e pesquisa realizados sejam 

para o benefício da população brasileira, em nome de Jesus. Que os insumos 

farmacêuticos sejam testados e aprovados antes de serem liberados, assim como as 

plantas medicinais, os produtos biológicos, radio fármacos, hemoderivados, 

hemocomponentes, gases medicinais, medicamentos, em nome de Jesus. Declaramos 

que os todos os efeitos adversos dos medicamentos sejam neutralizados no nome de 

Jesus. Que os produtos para diagnóstico in vitro para o COVID-19 possam ser eficientes 

e eficazes na detecção do vírus, em nome de Jesus. Que os produtos médicos 

regularizados, as próteses mamárias, saneantes, bem como, sangue, tecidos, órgãos e 

terapias avançadas recebam Teu toque e que cada uma delas abençoe as pessoas que 

a receberem, em nome de Jesus. Na atuação nos Portos, Aeroportos e Fronteiras 

declaramos que não será autorizada nenhuma entrada de produtos clandestinos, 

perigosos ou que possam trazer malefícios a saúde da população, bem como do nosso 

meio ambiente, em nome de Jesus. Também, em nome de Jesus, proibimos qualquer 

atuação maligna na ANVISA. 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, 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) 

 



26/AGOSTO - HEMOBRÁS - EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E 

BIOTECNOLOGIA  

 

“Senhor, que o Brasil e todas as nações Te louvem, e te exaltem todos os povos! 

Porque imenso é o Seu amor leal por nós, e a Sua fidelidade dura para sempre. Aleluia! 

Declaramos que Tu és a nossa força, canção e salvação, és o nosso Deus, O louvamos e 

exaltamos. Não existe salvação em nenhum outro, debaixo do céu não há nenhum 

outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só o Teu Filho Jesus é 

capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio Dele, aproximam-se de Deus, 

vivendo sempre para interceder por esses. Em Cristo estão escondidos todos os 

tesouros da sabedoria e do conhecimento, Ele é o próprio poder e sabedoria de Deus. 

Ao homem que O agrada, o Pai dá sabedoria e conhecimento. Declaramos a Tua 

sabedoria sobre cada integrante da Empresa Brasileira de Hemoderivados e 

Biotecnologia (HEMOBRÁS), estatal vinculada ao Ministério da Saúde que trabalha 

para reduzir a dependência externa do Brasil no setor de derivados do sangue e 

biofármacos, ampliando o acesso da população a medicamentos essenciais à vida de 

milhares de pessoas com hemofilia, além de pacientes de imunodeficiências genéticas, 

cirrose, câncer, Aids, queimaduras, entre outras doenças, em nome de Jesus. Que com 

Teu auxílio e poder a HEMOBRÁS cumpra com sua missão em pesquisar, desenvolver e 

produzir medicamentos hemoderivados e biotecnológicos para atender abundante e 

prioritariamente aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), em nome de Jesus. 

Declaramos o bom desenvolvimento de sua visão, sendo reconhecida pela produção 

sustentável de medicamentos hemoderivados e biotecnológicos, contribuindo para a 

garantia de abastecimento do SUS e melhoria da qualidade de vida dos pacientes, em 

nome de Jesus. Que através de profissionais qualificados e engajados, comprometidos 

com o Senhor e cheios de Sua sabedoria, o Seu poder seja revelado, e a cura e 

purificação seja realidade para todos os enfermos e, ainda, declaramos a restauração, 

cura, prosperidade e segurança para todo brasileiro, e que todas as ações da 

HEMOBRÁS alcancem cada um dos que dependem de seus produtos, em nome de 

Jesus Cristo. Oramos pela bênção do Senhor na sua sede localizada em Brasília-DF, no 

seu escritório operacional em Recife-PE, em sua fábrica e importadora em Goiana-PE, 

em nome de Jesus. Profetizamos a vida de Deus sobre essa empresa, sendo 

reconhecida como um projeto de melhoria e ampliação de uma saúde pública de 

qualidade aos cidadãos brasileiros, usuários do SUS, em Nome de Jesus Cristo, amém!” 

(Sl.117:1-2; Êx.15:2; At.4:12; Hb.7:25; 1 Co.1:24; Ec.2:26; Cl.2:3; Mt.10:8; Jr.33:6) 

 

 

 



27/AGOSTO - TRIBUNAIS E JUIZES DO TRABALHO 

O Senhor julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Tua justiça chega 

até as alturas, ó Deus, Tu, que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a Ti? 

Nossa língua proclama a Tua Justiça e o Teu louvor o dia inteiro. No evangelho é 

revelada a Tua Justiça, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: 

"O justo viverá pela fé". Que os brasileiros de nossa nação sejam alcançados pela graça 

e misericórdia que vem do Senhor Jesus, que por Teu ato de Justiça realizado na Cruz 

do Calvário trouxe redenção e salvação a todo aquele que crê. Que busquem em 

primeiro lugar o Reino de Deus e Tua Justiça, sabendo que o Pai Celestial sabe de todas 

as coisas que necessitam. Que os tribunais de Justiça cumpram com excelência o seu 

papel, conciliando e julgando as ações judiciais entre trabalhadores e empregadores e 

outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como as demandas que 

tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive as coletivas. 

Declaramos no poder do Espírito Santo que a bênção do Senhor seja sobre os órgãos 

da Justiça do Trabalho, sendo eles: o Tribunal Superior do Trabalho (TST), os Tribunais 

Regionais do Trabalho (TRTs) e os Juízes do Trabalho. Também, em nome de Jesus, 

proclamamos o conhecimento da Verdade de Deus, por meio de Sua Palavra, sobre O 

Tribunal Superior do Trabalho - TST, com sede em Brasília-DF e jurisdição em todo o 

território nacional. Abençoamos, em nome de Jesus, os vinte e sete ministros que 

compõem o Tribunal Superior do Trabalho, que sejam resgatados e livrados pela 

Justiça do Senhor que está em Jesus Cristo, e que atuem com lisura e ética em todas as 

suas ações. Que os órgãos que constituem o Tribunal Superior do Trabalho, conhecidos 

por Tribunal Pleno, Órgão Especial, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Seção 

Especializada em Dissídios Individuais, dividida em duas subseções (Subseção I e 

Subseção II), 8 (oito) Turmas, exerçam suas funções com diligência e temor do Senhor. 

Que cada um dos membros que compõem os órgãos que formam a Justiça do Trabalho 

atuem com retidão, pratiquem a Justiça e amem a fidelidade. Profetizamos salvação 

do Senhor sobre os Juízes do Trabalho que atuam nas Varas do trabalho. Abençoamos 

os vinte e quatro (24) Tribunais Regionais do Trabalho e seus desembargadores e seus 

familiares. Que cumpram de forma efetiva suas atribuições, com honestidade em suas 

ações, garantindo reparação dos prejuízos causados aos envolvidos na relação de 

emprego. Que Deus seja glorificado na nação brasileira, o Seu povo seja abençoado, 

próspero, que falem sem cessar da Sua justiça, dos Seus incontáveis atos de salvação e 

dos Seus feitos poderosos, ó Soberano Senhor, em nome de Jesus! Amém! 

 

 

 

 

 



28/AGOSTO - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – (C.N.S.) 

“Pai nosso, cremos que o Teu desejo para com o Teu povo é que vivamos no Brasil na 

Tua justiça a qual nos foi imputada por meio de Jesus Cristo, bem como em perfeita 

saúde, uma vez que pelas pisaduras do Teu Filho fomos sarados. Isto significa que a 

saúde de um povo vem de Ti e nunca daquilo que pode fazer o homem nem os seus 

sistemas. Sabemos que Tu olhas pelo Teu povo e que cuidas de cada um de nós com o 

Teu zelo em cada área de nossas vidas. O Teu ensino é para aqueles que buscam 

entendimento em Ti a fim de que possam cuidar uns dos outros, para a Tua glória. 

Assim, oramos em nome de Jesus Cristo, que é o SENHOR JUSTIÇA NOSSA e o SENHOR 

QUE NOS SARA para que o Conselho Nacional de Saúde seja cheio do teu 

conhecimento e sabedoria a fim de cumprir eficazmente o seu propósito de garantir o 

direito à saúde integral, gratuita e de qualidade a toda a população brasileira, e aos 

seus imigrantes e visitantes conforme estabelece a sua constituição vigente. Que este 

Conselho exerça suas diretrizes para a defesa e garantia do plano do Senhor para a 

saúde de cada brasileiro, respeitando a soberania de Deus, e promovendo o bem-estar 

social, o qual envolve a saúde como um bem divino proveniente da obra de Jesus 

Cristo na cruz do Calvário e que, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e de 

qualquer sistema similar, seja público ou privado, independentemente de vontades 

políticas e ideológicas, tenha como máxima a saúde do povo brasileiro, especialmente 

aqueles menos favorecidos. Que o Conselho Nacional de Saúde seja um instrumento 

que favoreça unicamente a saúde do brasileiro, lutando, principalmente, em guerra 

espiritual pelo fortalecimento de tudo aquilo que esteja atrelado à melhoria das 

condições para a excelência integral da saúde de todo povo do Brasil e de forma 

equânime, de modo que o foco seja a promoção, prevenção e atendimento de 

qualidade em saúde, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Profetizamos, ainda, em 

nome de Jesus, que no Brasil seja promovida a manutenção da saúde como direito de 

todos e dever do Estado, garantindo as conquistas por meio de intercessões, orações, 

súplicas e ações de graças conforme ensina as Escrituras Sagradas, uma vez que sobre 

isto ninguém deve se enganar, pois “toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do 

alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de 

mudança”, conforme Tiago 1:17 e, conforme disse João Batista em João 3:27, que “o 

homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada”. Portanto, 

profetizamos que o Conselho Nacional de Saúde seja envolvido pelo Espírito Santo, 

especialmente o de temor do Senhor, a fim de que a saúde de todos os brasileiros seja 

sempre uma prioridade, que todos tenham acesso a ela, que seus sistemas públicos e 

privados sejam sempre aperfeiçoados e que os conselhos de saúde (Estaduais e 

Municipais) funcionem na transparência e na moralidade sob gestões públicas 

tementes a Deus, reconhecidamente capacitadas técnica, moral e espiritualmente e 

sempre em aperfeiçoamento tanto na comunicação entre a população e os gestores 

quanto nas prestações de contas, de forma regionalizada e descentralizada, e 

mantendo seu caráter deliberativo. Que por meio do Conselho Nacional de Saúde, a 



saúde dos brasileiros seja levada a sério com o amor verdadeiro aos necessitados e 

que todo demônio da demagogia que usa o povo como massa de manobra para 

proveitos próprios e escusos seja expressamente neutralizado no Brasil, em o nome de 

Jesus Cristo. Amém!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29/AGOSTO - CONSIPAM/SIPAM (Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da 

Amazônia) 

“Nossa esperança está no Senhor; Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. 

Levantamos nossos olhos para os montes e perguntamos: De onde me vem o 

socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá 

que haja tropeço; o Seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não 

dormirá; Ele está sempre alerta! O Senhor é o Seu protetor; como sombra que o 

protege; Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá; nem a lua, de noite. O Senhor 

o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a 

sua chegada, desde agora e para sempre. Declaramos, assim que o Deus Todo 

Poderoso, o guarda de Israel guarda a Amazônia e suas imediações. Declaramos que 

o Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia – CONSIPAM, que é 

órgão integrante da estrutura básica do Ministério da Defesa e que tem por 

finalidade estabelecer diretrizes para a coordenação e a implementação de ações de 

governo no âmbito do Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM é erguido pelo 

Deus Todo Poderoso para ser um órgão que representa os cuidados e proteção a 

uma parte importante da nação brasileira com preservação e diretrizes que abençoa 

a Amazônia fazendo com que ela prospere, cresça e frutifique para a glória do Deus 

Pai. Assim, em nome de Jesus, abençoamos a CONSIPAM e a sua equipe composta 

pelo Secretário-Geral do Ministério da Defesa, que preside a estrutura, além do 

Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República, o Secretário-

Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o 

Secretário-Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e o Secretário-

Executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 

Declaramos que essa equipe seja sempre direcionada pelo Espirito Santo de Deus em 

suas decisões e que sejam gestores de portas abertas para a Amazônia e para a 

nação brasileira, em nome de Jesus. Clamamos a Ti, ó Deus, pois tu respondes, 

inclinas para nós os Teus ouvidos e ouves nossas orações, obrigado, Senhor! Então, 

mostra a maravilha do Teu amor, Tu, que com a Tua mão direita salvas os que em Ti 

confiam e buscam proteção por causa daqueles que os ameaçam, em nome de Jesus 

Cristo! Protege-nos como à menina dos Teus olhos; esconde-nos à sombra das Tuas 

asas, dos ímpios que procuram nos atacar com violência, dos inimigos mortais que 

nos cercam, tudo em nome do Teu amado e poderoso Filho, Jesus Cristo de Nazaré, 

Aquele que vive e reina para sempre. Amém!  

(Salmos 33:20; Salmos 121:1-8; Salmos 17:6-9) 

 

 

 



30/AGOSTO - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (A.N.A.)  

 

“Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo Te apresentamos a Agência Nacional de Águas 

(A.N.A.). Que ela cumpra a sua responsabilidade por regular contratos e a operação de 

serviços que envolvam recursos hídricos em todo território nacional com a eficácia que 

vem do Teu trono, também que a Agência Nacional de Aguas que é responsável pelas 

águas dos rios e lagos de domínio da União e também de implementar o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, garantindo o seu uso sustentável, 

evitando a poluição e o desperdício, assegurando água de boa qualidade e em 

quantidade suficiente para a nação possa ser totalmente dirigida por Ti e contemplada 

por Tua graça, em nome de Jesus. Senhor, sabemos que ‘como água fresca para a 

garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante’ conforme 

Provérbios 25:25, assim queremos declarar, em nome de Jesus, a abundância de águas 

nos mananciais desta nação e a boa articulação de recursos hídricos com 

planejamentos adequados à nível nacional, regional, estadual e dos setores usuários. 

Senhor, que ‘assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós’, 

conforme Provérbios 27:19, neste momento clamamos a Ti pela limpeza das águas em 

todo território brasileiro, em nome de Jesus. Também, Te apresentamos a estrutura 

organizacional e regimental da ANA que é constituída por uma diretoria colegiada, 

uma secretaria geral (SGE), uma procuradoria-geral (PGE), uma chefia de gabinete 

(GAB), uma auditoria interna (AUD), uma coordenação geral das assessorias (CGA) e 

oito superintendências, a fim de que o Senhor atue em todas elas de forma que a Tua 

excelência seja manifestada, em nome de Jesus. Abençoa também a diretoria 

colegiada que é composta por cinco membros: um diretor-presidente e quatro 

diretores, todos nomeados pelo presidente da República e que sejam todos nomeados 

por Ti para o cumprimento dos Teus propósitos naquela agência. Pai querido, que as 

buscas por soluções adequadas para três graves problemas do país que são as 

secas prolongadas, o saneamento básico deficitário e a poluição dos rios sejam 

premiadas pelo êxito, fruto da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Assim, Te 

clamamos Senhor... vem em nosso socorro, principalmente nestes dias! Declaramos 

que assim como ‘no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e 

vazia; trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das 

águas’, conforme Gênesis 1:1-2, declaramos crendo que a Tua face Se mova sobre as 

águas do Brasil e países fronteiriços, em nome de Jesus. Desta forma, assim como a 

água limpa nosso corpo, Deus, Tu limpas nosso coração. Jesus, te clamamos, pois, 

assim como precisamos de água para viver, precisamos de Jesus para termos a vida 

eterna. Derrama do Teu Espírito sobre o Brasil e sacia a sede espiritual. Que haja 

entendimento e o fervor para clamar pela chuva abundante vinda do Teu trono para 

limpar espiritualmente o Teu povo e para liberar sobre esta nação a limpeza dos 

pecados que impedem o Teu mover. Ah Senhor, tenha misericórdia do nosso Brasil 

que é Teu. Que haja um derramar de águas abundantes a tal ponto que a seca seja 



dissipada, a nação seja conhecida pelo saneamento básico eficaz e os rios sejam 

cristalinos e puros. Em Tua Palavra lemos: ‘Eu sou o Senhor, o Deus de toda a 

humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim?’, conforme Jeremias 32:27. 

Assim, cremos em um mover sobrenatural nesta nação e declaramos que todos dirão 

em uma só voz que ‘foi o Senhor que fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos.’ 

Amém!”. (Provérbios 25:25; 27:19; Gênesis 1:1-2; Jeremias 32:27; Salmos 118:23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31/AGOSTO - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - (FIOCRUZ) 

“Pai celestial, a Tua Palavra nos diz que ‘a sabedoria oferece proteção, como o faz o 

dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de 

quem a possui’, assim como também está escrito ‘ao homem que o agrada, Deus dá 

sabedoria, conhecimento e felicidade’. Desta forma, somos gratos a Ti pelos que têm 

dedicado a vida a buscar sabedoria para cuidar do próximo, agradecemos por tantos 

mistérios e segredos revelados por Ti aos homens para que o Teu povo seja curado e 

possa prevenir enfermidades. Declaramos a Tua bênção e o Teu favor sobre a 

Fundação Oswaldo Cruz que tem por missão para com a nossa nação brasileira 

produzir, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltados para o 

fortalecimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e que contribuam 

para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população brasileira, a fim de que 

o Senhor seja por ela glorificado e muitos frutos da justiça do Senhor sejam gerados, 

como a redução das desigualdades sociais, o direito à saúde e aos benefícios da imensa 

graça divina pela instrumentalidade do estado e de seus administradores justos, em 

nome de Jesus. Que a FIOCRUZ, por meio de seus gestores, instituições e também cada 

profissional e estudante não se desencaminhe dessa nobre missão, por isso, clamamos 

ao bom Deus para que a FIOCRUZ seja uma instituição pública e estratégica de saúde, 

reconhecida inicialmente por Ti e que nela o temor do Senhor e a sabedoria do alto 

sejam bem presentes e reconhecida ainda pela sociedade brasileira e de outros países 

por sua capacidade de colocar a ciência, a tecnologia, a inovação, a educação e a 

produção tecnológica de serviços e insumos estratégicos para a promoção da saúde da 

população, da redução das desigualdades e iniquidades sociais, da consolidação e do 

fortalecimento do SUS, da elaboração e do aperfeiçoamento de políticas públicas de 

saúde, em nome de Jesus. Que a FIOCRUZ preze, primeiramente pelo indispensável 

compromisso com o Deus Todo Poderoso, bem como pelo compromisso institucional 

com o caráter público e estatal, com a ciência e inovação como base do 

desenvolvimento socioeconômico e da promoção da saúde, com a ética, transparência 

e fidelidade, atuando por meio da cooperação e integração, valorizando seus 

trabalhadores, alunos e colaboradores, realizando cada ação com qualidade e 

excelência, comprometida com as principais metas de transformação social do Estado 

brasileiro, mantendo o compromisso socioambiental, o compromisso com a 

democracia participativa, promovendo a propagação responsável do conhecimento e 

tendo a educação de acordo com os princípios cristãos como processo de cura e 

libertação da ignorância, porém tudo no temor do Senhor. Agradecemos pelo 

reconhecimento mundial da FIOCRUZ e pedimos ao Senhor que a cada dia levante 

mais pessoas cheias do Teu Espírito com interesse e disposição em buscar a Tua 

sabedoria a fim de utilizá-la em prol dos mais necessitados. Que o Senhor seja louvado 

e engrandecido em cada descoberta científica para o bem dos Seus benditos filhos, em 

nome de Jesus!” 



01/SETEMBRO - CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

“Por causa do Senhor sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens; seja 

ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por Ele enviados para 

punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de 

Deus que, praticando o bem, seja silenciada a ignorância dos insensatos. Que vivam 

como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal; vivam 

como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito: amem os irmãos, temam 

a Deus e honrem o rei. Declaramos que Deus reina sobre as nações; Deus está 

assentado em Seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo do Deus 

de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus; Ele é soberanamente 

exaltado. No Brasil, o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão externo 

encarregado de controlar e fiscalizar a atuação administrativa e financeira dos órgãos 

integrantes do Ministério Público nacional, bem como de supervisionar o cumprimento 

dos deveres funcionais dos seus membros, portanto oramos ao Deus Trino para que 

seja exercida toda sua incumbência com o zelo e o temor do Senhor, em nome de 

Jesus. Declaramos que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que atua em 

prol do cidadão possa ter a liberdade do Espírito para executar a fiscalização 

administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público no Brasil e de seus 

membros, respeitando a autonomia da instituição dentro dos limites estabelecidos 

pelo Todo Poderoso e Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus. Assim, 

declaramos que os 14 membros que formam o Conselho Nacional do Ministério 

Público sejam cobertos por sabedoria divina, discernimento espiritual e ética cristã 

para (1) zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Publico 

expedindo atos regulamentares, no âmbito de sua competência; (2) zelar pela 

observância da Constituição Federal e apreciar a legalidade dos atos administrativos 

praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados; (3) 

receber reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos 

Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência 

disciplinar da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar 

a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 

proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas sem 

prejudicar a população e julgando com equilíbrio e justiça; (4) elaborar relatório anual, 

propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público 

no País e as atividades do Conselho e que ao elaborar esses relatórios haja 

transparência e verdade nas colocações apresentadas, em nome de Jesus Cristo. 

Sabemos que cabe à este Conselho orientar e fiscalizar todos os ramos do Ministério 

Público brasileiro, ou seja, o Ministério Público da União (MPU), que é composto pelo 

Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público Militar (MPM), Ministério Público 

do Trabalho (MPT) e do Distrito Federal e Territórios (MPDFT); e o Ministério Público 

dos Estados (MPE) e junto a estes, declaramos as bênçãos do Senhor para cada 



integrante da equipe (e seus familiares) que compõe todo o Conselho Nacional do 

Ministério Público presidido pelo procurador-geral da República, onde o Conselho é 

composto por quatro integrantes do MPU, três membros do MPE, dois juízes, 

indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça, 

dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 

dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara 

dos Deputados e outro pelo Senado Federal, assim, abençoamos toda essa equipe e 

seus familiares e declaramos que o zelo de Deus, a equidade do Justo Juiz de toda a 

terra e o temor do Senhor estejam perenemente presentes para julgar, fiscalizar e 

zelar pois a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a 

vida, conforme Provérbios 22:4 e em nome de Jesus. Declaramos que o Brasil é uma 

nação transparente e que os que fiscalizam e controlam a atuação dos órgãos 

integrantes do Ministério Público nacional são pessoas íntegras, portanto que toda 

ação das trevas sejam rechaçadas neste segmento jurídico brasileiro, em nome de 

Jesus Cristo. Declaramos o que está em 2 Crônicas 19:7, que diz – ‘Agora, que o temor 

do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não 

tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno’ e ai daqueles que julgam 

injustamente e daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. Antes de tudo, a 

recomendação é que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por 

todos os homens; pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que 

tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade e aqui 

estamos neste dever, certos que o Senhor Justiça Nossa, Jeová Tsdekenu, que julga 

com retidão e pune os que julgam injustamente e elaboram leis injustas fará com que 

qualquer levante de injustiça no Brasil seja dissipado como a névoa, em nome de Jesus 

e todos os espíritos promotores das mazelas nas instituições de justiça brasileiras 

sejam todos amordaçados e neutralizados, em nome de Jesus Cristo, Aquele que tem 

toda autoridade nos céus e na terra. Por fim, declaramos que o Conselho Nacional do 

Ministério Público pertence ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que O que vive e reina 

para sempre. Amém!”  

(1 Pe.2:13-17; Sl.47:8-9; 1 Tm.2:1-2; 2 Cr.19:7; Pv.15:33; Pv.22:4). 

 

 

 

 

 

 

 



02/SETEMBRO - MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS 

“Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, pois Ele é digno de receber toda a 

honra, a glória, a majestade e o poder. Entronizamos a Ti em nosso meio, declarando 

que Tu és o nosso único e soberano Deus; que não há outro deus além de Ti; Tu és o 

primeiro e o último; e a partir de Ti todas as coisas foram criadas. Declaramos Senhor, 

que as Tuas obras são perfeitas e que Teus caminhos são justos e retos, e por isso 

desejamos ver o Teu governo sendo estabelecido sobre toda a Terra. Alegramo-nos em 

Ti, e nos apegamos a Tua palavra, pois ela diz que aos que recebem ao Teu filho, Jesus 

Cristo, e aos que creram em Seu nome, Tu deste-lhes o direito de se tornarem filhos, 

dessa forma, somos Teus filhos, remidos e resgatados pelo poder que há no nome de 

Jesus, e em sua obra de salvação realizada na Cruz do Calvário. Cremos que a realidade 

do Teu Reino está disponível para todo aquele que Te busca, por isso queremos 

declarar as Suas virtudes sobre a nossa nação, para que se manifeste a Tua justiça, a 

Tua paz e a alegria no Espírito Santo sobre todo o Brasil. Queremos de forma 

específica, apresentar diante de Ti, o Ministério Público dos Estados, para que, em 

nome de Jesus, exerça o seu dever com responsabilidade e no temor do Senhor de 

modo a zelar pela defesa da ordem jurídica alinhada com a Tua soberana vontade, 

para a manutenção do regime democrático com base nos princípios cristãos, e, pelo 

aperfeiçoamento dos interesses vitais da população, principalmente dos mais carentes 

e dos indisponíveis. Assim, Te pedimos que a Tua mão governe a vida daqueles que 

exercem papel de autoridade dentro dos órgãos do Ministério Público dos Estados, de 

modo que exerçam com justiça as suas funções, em nome de Jesus. Que o Procurador-

Geral de Justiça, nomeado como chefe do Ministério Público dos Estados, promova a 

execução da lei com integridade, fazendo o que é justo e certo perante o Senhor 

Justiça Nossa, negando toda e qualquer vereda tortuosa que se desvia do Teu 

caminho, em nome de Jesus. Senhor, ainda Te pedimos que ao executar a sua função, 

o Ministério Público dos Estados vele pela observância da Constituição e das leis justas, 

promovendo a sua execução com equidade e temor, de forma que, de fato, o bem seja 

assegurado a todas as pessoas. Da mesma forma, Te pedimos que a Tua lei, Senhor, 

seja executada no meio do povo, pois a Tua vontade é boa e justa. Que toda 

transgressão à Tua lei, que é o pecado, seja abominada, e que a observância e 

obediência aos Teus princípios sejam atados ao coração de cada um, em nome de 

Jesus. A Tua palavra diz em Romanos 13: 8-10 que o amor é o cumprimento da Lei, 

pois devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim, pedimos que o Teu 

amor aperfeiçoe o nosso coração, e o coração daqueles designados ao cumprimento 

da lei dos homens as quais deve ser alinhadas à Tua, para que todos possam provar da 

Tua verdade, da Tua justiça, da Tua misericórdia, da Tua libertação e da Tua salvação. 

Que a Tua luz resplandeça entre os homens, afugentando toda treva e convertendo o 

coração pecador à restauração que há em Ti. Louvado Seja o Teu Santo nome para 

todo o sempre, amém!” 



03/SETEMBRO - ANEEL – (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA)  

 

“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. 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? 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 a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL). Levantamos as nossas mãos santas, sem ira e sem 

animosidade, em favor dos que se acham investidos de autoridade sobre esta nação, 

para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 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 as reclamações de agentes e consumidores e medeie nos 

conflitos de interesses entre os agentes do setor elétrico e entre estes e os 

consumidores com a excelência do alto e a justiça límpida, em nome de Jesus. Que 

esta agência cumpra a sua missão e seus valores com comprometimento, em benefício 

da sociedade, assegurando a qualidade do serviço de energia elétrica ao povo 

brasileiro, em nome de Jesus. Declaramos que todo o 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!” (Sl.113:1-6; 145:8-13; 1 Tm.2:2,8; Rm.12:14) 

 

 

 

 

 

 

 



04/SETEMBRO – (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES SILVA – 

INCA) 

 

“Senhor, a Bíblia Sagrada nos diz que enviaste tua Palavra, nos curaste e livraste da 

morte, assim confiamos em Ti quando através de Jesus nos comissionasse “curem os 

enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios.” 

Cremos que és Tu quem dá a sabedoria aos homens para tratar e curar as mais 

terríveis enfermidades, sendo assim oramos ao Senhor que tem poder pra restaurar a 

saúde das nações para que o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva 

– INCA, no âmbito de suas competências para com a população brasileira, exerça de 

forma excelente suas ações como órgão auxiliar do Ministério da Saúde no 

desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle 

do câncer no Brasil, que seja prestada a assistência médico-hospitalar direta e 

gratuitamente aos pacientes com câncer como parte dos serviços oferecidos pelo 

Sistema Único de Saúde conforme as necessidades da população adoecida, que o INCA 

atue em áreas estratégicas, como prevenção e detecção precoce, formação de 

profissionais especializados, desenvolvimento da pesquisa e geração de informação 

epidemiológica para que os Teus filhos possam prevenir o câncer e serem tratados 

com dignidade. Pai querido, que o órgão exerça plenamente seu papel governamental 

como um Centro Integrado, de referência nacional e internacional, para o cuidado, 

ensino e pesquisa oncológica, com excelência na elaboração de políticas públicas para 

a prevenção e controle do câncer, contribuindo para o bem-estar da sociedade. Que os 

brasileiros e os de outra nacionalidade, que possam procurar por tratamento em nossa 

nação, acometidos por qualquer tipo de câncer possam contar com INCA no que diz 

respeito a suas competências em participar da formulação da política nacional de 

prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, em planejar, organizar, executar, 

dirigir, controlar e supervisionar planos, programas, projetos e atividades, em âmbito 

nacional, relacionados com prevenção, diagnóstico e tratamento das neoplasias 

malignas e das afecções correlatas, tendo zelo para com o cuidado aos doentes. Que a 

direção geral e coordenações, as Unidades Hospitalares e instancias colegiadas do 

INCA possam prosperar para o tratamento e cura, trazendo esperança para milhares 

de enfermos acometidos de câncer. Pai, clamamos para que seja liberada uma unção 

de sabedoria sobre cada profissional que se disponibiliza e empenha a trabalhar para 

que o próximo possa ser livre dessas enfermidades e ansiamos por Tua cura sobre 

nossa nação e sobre toda a terra. Amém!” 

 

 

 

 



05/SETEMBRO - DIDÁTICA ESCOLAR 

O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é 

entendimento. Sabemos que o ensino da Bíblia traz sabedoria e entendimento e que 

se uma pessoa deseja ser sábia é de fundamental importância ouvir e aplicar os 

ensinos da Palavra de Deus. Sabemos que algumas pessoas têm o dom do ensino dado 

por Deus e são usadas para instruir e equipar pessoas de acordo com a Bíblia e que o 

primeiro grande ensinamento da Bíblia é amar a Deus. Quem ama a Deus quer agradá-

Lo e obedecer os Seus mandamentos. Jesus é nosso grande professor e nos ajuda a 

aprender a verdade de Deus. Por esse motivo, declaramos que a didática escolar, que 

é a arte ou a técnica de ensinar estará cada vez mais alinhada com a Palavra e com os 

princípios de Deus em nossa nação brasileira. Sendo a didática parte da pedagogia que 

se ocupa dos métodos e técnicas de ensino, destinados a colocar em prática as 

diretrizes da teoria pedagógica, declaramos que em Cristo ela será diferenciada. 

Sabendo que a didática estuda os diferentes processos de ensino e aprendizagem e 

pode ser pensada a partir do ensino, planejamento e avaliação, declaramos que, no 

Brasil, ela será cada vez mais movida pelo Espírito Santo. Portanto, sendo a Didática 

um ramo da ciência pedagógica que tem como objetivo ensinar métodos e técnicas 

que possibilitem a aprendizagem do aluno por parte do professor ou instrutor, 

declaramos que ela estará cada vez mais sob a orientação do Espírito Santo de Deus. 

Assim, abençoamos os professores para que sejam inspirados por Deus para orientar, 

direcionar e lecionar da melhor forma possível tendo como maior orientador o Mestre 

Jesus Cristo através da Bíblia Sagrada, pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil 

para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para 

que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 

Declaramos que os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel ajudarão a 

experimentar a sabedoria e a disciplina; a compreender as palavras que dão 

entendimento; a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e 

correto; também ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom 

senso aos jovens. Assim, muitos sábios serão erguidos pelo Senhor por darem ouvidos 

a Ele, e por isso aumentará o conhecimento. Declaramos que o discernimento será 

cada vez mais real e por ele a orientação para compreender provérbios e parábolas, 

ditados e enigmas dos mais sábios serão cada vez mais reais. O temor do Senhor é o 

princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, 

assim, profetizamos esse alinhamento da mente de Cristo para a mente dos mestres e 

professores. Declaramos também a mente de Cristo sobre os alunos, para que, em 

equilíbrio e desbloqueios mentais possam assimilar o conteúdo ensinado e que os 

frutos sejam colhidos para abençoar suas construções futuras e o Brasil. Assim, 

profetizamos um alinhamento de excelência e uma entrega total para o ensino e o 

aprendizado dentro da composição dos elementos da ação didática de ensino, como os 

professores, os alunos, a disciplina (matéria ou conteúdo), o contexto da 

aprendizagem e as estratégias metodológicas, em nome de Jesus. Declaramos ainda 



que o Brasil é uma nação sábia e próspera na educação, pois tem a Palavra do Senhor 

como a maior orientação e guia para a Educação Brasileira a qual diz – ‘Ame o Senhor, 

o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que 

todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com 

persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, 

quando estiver andando pelo caminho, quando deitar e quando se levantar’. Assim, 

declaramos que a didática escolar da nossa nação terá como centro o Senhor Deus, e, 

a Sua Palavra como a regra de fé e prática. Em nome de Jesus, amém”. 

(Provérbios 1:1-7; Provérbios 9:10; Deuteronômio 6:5-7; 2 Timóteo 3:16,17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06/SETEMBRO - FAMÍLIA BRASILEIRA 

“Pai, em nome de Jesus Te apresentamos a Família Brasileira. Tua Palavra declara que 

o Teu amor é eterno, estás com os que Te temem e com os que guardam a Tua aliança. 

Sabemos que não devemos deixar de falar das Tuas maravilhas, dos Teus feitos 

Senhor. Precisamos nos posicionar como filhos e representantes Teus, como a Tua 

igreja neste mundo, pois, na Tua Palavra lemos que devemos escolher a quem iremos 

servir, assim, declaramos nesse momento como Josué e em alta voz: ‘eu e minha 

família serviremos ao Senhor’. Como cidadãos dos céus neste mundo, Te entregamos 

as famílias brasileiras, formadas por homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, 

idosos, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais (famílias indígenas 

e famílias quilombolas), pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas que 

sofrem violência doméstica e as minorias, em nome de Jesus. Isso fazemos de acordo 

com Tua Palavra que afirma: ‘Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com 

ele; quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele’. Senhor, 

sabemos que nem todas as famílias são felizes e que ninguém é perfeito nesta terra, 

por isso, os membros da família podem machucar uns aos outros, mas, com a ajuda do 

Senhor podemos aprender a perdoar e construir famílias mais fortes nesta nação e 

repassar aos outros o poder transformador do amor e perdão que somente em Jesus 

Cristo e pela ação do Espirito Santo é possível. Senhor Deus, abençoa o ministério da 

família existente em nossa nação que por meio de políticas públicas efetivas e ações 

estruturantes tem se posicionado contra diferentes tipos de violência e abuso as 

pessoas. Te pedimos em nome de Jesus que abençoes a Ministra Damares Alves que 

atualmente cuida deste ministério. Senhor, com o aprendizado adquirido ao longo de 

sua vida como mãe, advogada, educadora e pastora evangélica, vemos, que ela se 

enquadra como uma mulher defensora da Tua Palavra, por isso, clamamos por 

livramento e preservação de sua vida. Lemos em Tua Palavra que “A justiça 

engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo”, assim, te 

pedimos Deus, sara, trata e cura as famílias desta nação. Abençoa Senhor as famílias 

que habitam em todo território nacional. Que a defesa dos princípios cristãos seja uma 

constante em nome de Jesus. Declaramos que “a tua justiça é eterna, e a tua lei é a 

verdade” e que veremos famílias libertas, transformadas e rendidas a Ti declarando 

que só o Senhor é Deus. 

(Sl.103:17,18; 78:4; Js.24:15; 1 Co.12:26; Pv.14:34; Sl.119:42) 


