
AVIVAMENTO  

ORAÇÃO DE CONCORDÂNCIA #1 
 
PARTE 1 

O Apóstolo falou 
que amar o próximo 
é libertar pessoas 
do poder das trevas  
que operam nesta cidade  
e que as querem levar  
para o inferno 
 
Vamos agora  
derrubar os "principados" 
que operam na cidade de ----  
 
 

PARTE 2 
Satanás 
Nos os crentes e servos do Senhor  
Da igreja de ------ 
ordenamos que caiam por terra 
e libertem o povo desta região  
Em nome de Jesus 
AMEM 
 
Damos ordens 
a Todo o espírito de idolatria,  

cegueira espiritual,  
bruxaria  

Que libertem o povo desta região 
Isto ordenamos  
em nome de Jesus 
AMEM 
 
Nós os Crentes de --------- 
assumimos controle  
sobre todos os demónios da região 
e decretamos  
que as vossas obras estão quebradas  
em nome de Jesus 
AMEM 
 
Tambem assumimos  

controle e dominio  
sobre TODO O POVO desta região  
em nome de Jesus 
AMEM 
 
Decretamos que as pessoas  
estao libertas dos poderes das trevas  
e famílias inteiras se convertem 
e estao a vir as nossas igrejas  
AMEM 

 
 
 
 
 



PARTE 3 
Como não sabemos orar como convém 
oramos em línguas,  
sabendo que o Espírito Santo  
põe na nossa boca a oração perfeita 
ORAR em LÍNGUAS 

 
 

PARTE 4 
Oh Deus  
nos usamos o teu PODER CRIATIVO 
 e falamos à existencia que já temos 
 
1- 3 igrejas cheias nesta cidade 
2- o triplo dos grupos familiares  
3- muitas salvações, milagres e Finanças 

 
 

PARTE 5 
Te louvamos com fé  
cantamos hinos de vitória 
 
Sabemos que ao cantarmos estes hinos 
tu oh Deus  
estás a abrir as portas da prisão 
na vida de cada pessoa desta cidade  
e assim eles vão sair da prisão  

de cegueira espiritual,  
idolatria e bruxaria  

AMEM 
 

MÚSICAS DE ADORAÇÃO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVIVAMENTO  

ORAÇÃO DE CONCORDÂNCIA #2 

 
PARTE 1 

O Apóstolo falou 
que amar o próximo 
é libertar pessoas 
do poder das trevas  
que operam nesta cidade  
e que as querem levar  
para o inferno 
 
Vamos agora  
usar a fé que vence o mundo  
falando as coisas que ainda não são 
como se já fossem  

 
 

PARTE 2 
Oh Deus  
usamos o teu poder criativo 
 e falamos à existência que já temos 
 
1- 3 igrejas cheias nesta cidade 
2- o triplo dos grupos familiares  
3- muitas salvações e milagres 
4- muitas Finanças do povo e da igreja 
 AMEM 
 

 

PARTE 3 
Como nao sabemos orar como convém  
oramos em línguas,  
sabendo que o Espírito Santo  
põe na nossa boca a oração perfeita 
ORAR em LÍNGUAS 

 
 

PARTE 4 
Declaramos com fé  
que ao cantarmos hinos de Adoração 
tu oh Deus  
vais abrir as portas da prisão 
na vida de cada pessoa nesta cidade  

e assim eles vão sair da prisão  
de cegueira espiritual,  
idolatria e bruxaria  

AMEM 
 

MÚSICA DE GUERRA - ADORAÇÃO  
 
 
 
 
 
 



AVIVAMENTO  

ORAÇÃO DE CONCORDÂNCIA #3 
 
 

PARTE 1 
O Apóstolo falou 
que amar o próximo 
é libertar pessoas 
do poder das trevas  
que operam nesta cidade  
e que as querem levar  
para o inferno 
 
Vamos agora  
derrubar os "principados" 
que operam na cidade de ------ 
 
E tentam afastar os crentes  
e também afastar as pessoas do Mundo 

e de Deus  
da igreja 
da palavra  

 
Através das táticas de  

perseguições  
tribulações 
os cuidados deste mundo  
os enganos das riquezas  
ambição de outas coisas  

AMEM 
 
 

PARTE 2 
Satanas 
Nós os crentes da Igreja ________ 
Ordenamos a todos os espíritos malignos  
envolvidos em 
afastar os nossos crentes  
e também afastar as pessoas do Mundo 

de Deus  
da igreja 
da palavra  
 

que parem as vossas manobras 
Atraves das táticas de  

perceguições  
tribulações 
os cuidados deste mundo  
os enganos das riquezas  
ambição de outas coisas  

AMEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE 3  
Como nao sabemos orar como convem oramos em línguas,  
sabendo que o Espírito Santo  
põe na nossa boca a oração perfeita 
ORAR em LÍNGUAS 

 
 
 

PARTE 4 
Oh Deus  
nos usamos o teu poder criativo 
 e falamos à existência que já temos 
 
1- 3 igrejas cheias nesta cidade 
2- o triplo dos grupos familiares  
3- muitas salvações e milagres 
AMEM 
 

 
 

PARTE 5 
Declaramos com fé  
que ao cantarmos hinos de ADORAÇÃO 
tu oh Deus  
vais abrir as portas da prisão 
na vida de cada pessoa nesta cidade  
e assim eles vão sair da prisão  

de cegueira espiritual,  
idolatria e bruxaria  

AMEM 
 

MÚSICA DE GUERRA - ADORAÇÃO  
 

 
 


