
 
 

GUIÃO 3 – BISPOS – 3 ª semana– 35 min 
1 – LOUVOR INICIAL 

3 Minutos 

 
a) DAR as BOAS VINDAS ao RELOGIO de ORAÇÃO pela CONVENÇÃO de FÉ 2022  

“GERAÇÃO KURIAKOS” 
 

b) CANTAR 1 HINO de LOUVOR ...relacionado com GUERRA (ORAÇÃO...INTERCESSAO) 
 

2 – ORAÇÕES da CAMPANHA de AVIVAMENTO  

12 Minutos 

 
Seguir GUIÃO da CAMPANHA de AVIVAMENTO  

ORAÇÃO CAMP. AVIVAMENTO - #1 
ORAÇÃO CAMP. AVIVAMENTO - #2 
ORAÇÃO CAMP. AVIVAMENTO - #3 

 
 Usar ORAÇÃO de CONCORDÂNCIA 

 
3 – APÓSTOLO E FAMÍLIA 

4 Minutos 

Senhor Deus,  
Oramos pelo APÓSTOLO e pela sua FAMÍLIA diante do teu trono. 
Com amor e temor te agradecemos pela vida e chamada do APÓSTOLO e da sua família 
E assim como aconteceu com o teu servo Moisés em Êxodo 17:11-13, assim será connosco, VAMOS TODOS 
VENCER!!! 
 
Orar em línguas 
 
Amarrar o diabo 
Satanás, estás derrotado na vida do APOSTOLO e da sua Família 
NULIFICAMOS todas as Palavras de morte e toda a maldição lançada contra o Apostolo,  
Paraliso todos os principados e potestades em relação à vida do Apostolo e da sua Família 
Declaramos Salmos 91 na vida do APÓSTOLO e da sua FAMÍLIA. Amem! 
 
Louvar a Deus 
Hino: Não há igual 
 

4 – LUTAR CONTRA O PODER DAS TREVAS   

4 Minutos 

 
Oh Deus, em relação à Convenção de Fé falamos de acordo Salmos 18: 
És Tu quem nos dá FORÇA, PODER e AUTORIDADE sobre a obra dos nossos inimigos; 
És Tu quem nos livra da maldade dos nossos inimigos, e nos exalta acima de todo a força das Trevas. 
 
Orar em línguas 
 
Amarar o diabo 
Satanás, é no nome de Jesus que vimos contra ti,  
e quebramos todo o PODER das TREVAS que ESTEJA a OPERAR contra a CONVENÇÃO. 
Ordenamos a todo o demónio de: IDOLATRIA, RELIGIÃO, de TRADIÇÃO e do OCULTO, que caia por terra. 
 
Quebramos todo o poder e toda a ação de SOCIEDADES SECRETAS que estejam em operação,  
e nulificamos toda a PROPAGANDA ANTI-CRISTO, em nome de Jesus. 
 
Louvar a Deus  
Oh Deus, Te louvamos e exaltamos o Teu nome, pois sabemos que já vencemos todos os inimigos.  
Porque está escrito: Operando Tu, quem impedirá!!!  
Hino: Está Exaltado 
 



5 – FAMILIAS da IGREJA  

4 Minutos 

Senhor  
Com base em Atos 4:14 a 16 falamos que pelo poder de Deus nesta Convenção 
de dia para dia haverá cada vez mais pessoas 
Virão famílias de todas as Nações e cidades à Convenção para serem salvas, curadas e libertas 
 
Falamos que todas as famílias da IGREJA nesta Convenção farão a Tua Vontade 
Todas as nossas famílias virão servir a Deus com alegria  
Declaramos que os Jovens nesta Convenção serão cheios do fogo de Deus: 

- Para ser os FUTUROS MISSIONÁRIOS  
- Colocar os seus TALENTOS aos dispor de Jesus  
- GANHAR outros jovens para Jesus 

 
Orar em línguas 
Amarrar o diabo 
Amarramos todo espírito satânico que quer criar divisão e contenda nas famílias  
Destruímos toda a tática de Perseguição, Tribulação, Cuidados do mundo, enganos das riquezas... 
nas famílias, e na vida dos Jovens para os afastar da Igreja e da Convenção... em nome de JESUS 
 
Louvar a Deus  
Senhor, te louvamos porque as famílias  
Estão unidas, são fortes , são uma bênção,  
E todos virão servir a esta Convenção para receber a Palavra e Unção de Deus. 
Hino: Magnifiquemos ao Senhor 
 
 

6 – PLATAFORMA KURIAKOS + EDITORA 

4 Minutos 

 
Oh Deus, conforme está escrito em Marcos 16:15 e 20  
Estamos a PREGAR o EVANGELHO em TODO o MUNDO  
através toda a PLATAFORMA KURIAKOS e da EDITORA...:   

1- Estamos a cumprir a TUA VONTADE: GANHAR ALMAS em todas as NAÇÕES 
2- É o ESPIRITO SANTO que CONFIRMA a PALAVRA no coração de todas as pessoas... 
3- Todos são tocados pelo Espírito Santo e vêm à CONVENÇÃO, e a todas as IGREJAS 

Orar em línguas 
Falamos que TODO o POVO vai à SALA da PALAVRA para: 

1- Encher o coração de fé – adquirindo todos os livros e produtos FÍSICOS e DIGITAIS 
2- Para Evangelizar – ganhar almas para JESUS 

Orar em línguas 
 
Repreender o diabo 

Satanás, nulificamos todo o espírito de cegueira espiritual, vergonha, orgulho na mente das pessoas 
 Destruímos todo o espírito de apatia na mente do povo em relação à Sala da Palavra 
 
Louvar a Deus 
Hino: TU ÉS DIGNO 
  

7 – ALVOS da CONVENÇÃO  

4 Minutos 

 
Senhor trazemos os ALVOS desta CONVENÇÃO diante de ti  
Com base em Marcos 11: 23 -  falamos com a nossa boca...sem duvidar no nosso coração...por isso já temos. 
Falamos que...: 

1- Todas as reuniões estão cheias. 
2- Todos os pregadores são sensíveis aos dons do Espírito Santo 
3- Forte derrame da Unção do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo em evidência todos os dias. 
4- O altar cheio de pessoas a receberem Jesus todos os dias 
5- Muitos sinais e maravilhas todos os dias 
6- Todos os alvos financeiros serão alcançados e superados. 

Orar em línguas 
Amarrar o diabo 
Satanás, estás derrotado em relação a esta Convenção 
Destruímos toda bruxaria lançada contra as instalações, equipamentos e excursões das nações. 
Nulificamos toda a operação de todos os ministros de satanás em relação à Convenção  
Todas as pessoas estão libertas para vir à Convenção em nome de Jesus 
 
Louvar a Deus 
Caiam por Terra agora 


