
 
 

GUIÃO 4 – BISPOS – 4ª 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  

4 Minutos 

Senhor Deus, oramos pelo APÓSTOLO  
E fazemos a Oração que Jesus nos ensinou em Mateus 6 pelo Teu Servo: 

Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome na vida do nosso APÓSTOLO  
Seja feita a Tua Vontade na sua vida, família e chamada 
Senta-te no Trono do seu coração e conduz os seus passos 
Dá-lhe o pão de cada dia e suprimento para os seus projetos 
Perdoa-lhe as suas dívidas como ele perdoa a todos os seus devedores 
Não o deixes cair em tentação, mas livra-o de todo o mal 
Pois só teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém 

Orar em línguas 
Amarrar o diabo 

Toda ferramenta preparada contra APÓSTOLO não irá prosperar;  
Toda língua que se levantar contra o APÓSTOLO em juízo a condenamos ao fracasso;  
como esta escrito em Isaías 54:17 

 
Louvar a Deus 
Hino: Pai Nosso 
 

4 – VIAGENS de TODAS as NAÇÔES 

4 Minutos 

Oh Deus, em relação ás Viagens de todas as Nações para virem à Convenção 
E falamos Salmos 91: 
Que os Teus Anjos guardarão a todos em todas as viagens para os proteger,  
e que nenhum mal, nada poderá impedir a vinda de todos. 
E de acordo com Filipenses 4:19 sabemos que és o nosso Deus ... 
Por isso todas as necessidades financeiras estão supridas, em nome de Jesus 
 
Orar em línguas 
Amarar o diabo 
Satanás, é no nome de Jesus que vimos contra ti,  
e quebramos todo o PODER em relação ás VIAGENS de todas as Nações  
Ordenamos a todo o OBSCTACULO, MONTANHA, IMPEDIMENTO que caia por terra, 
Seque pela raiz em nome de Jesus 
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 pela Tua Benção e Proteção sobre todas as Viagens 
Hino: Aleluia (Agnus Dei) 



5 – EMPRESÁRIOS   

4 Minutos 

Senhor trazemos diante de Ti todos os nossos Empresários 
E conforme está escrito em Atos 2 e Atos 4 o Espírito Santo se move no coração dos Empresários 

Para cumprir a sua CHAMADA... 
e todos trazem OFERTAS  SOBRENATURAIS nesta CONVENÇÃO. 

Todo o EMPRESARIO deseja SUSTENTAR o EVANGELHO para irmos CADA VEZ MAIS LONGE. 
E pela sua FIDELIDADE a DEUS ... 

...Todo o EMPRESÁRIO é um GIGANTE FINANCEIRO ... 

...PROSPERA e ENRIQUECE SOBRENATURALMENTE. 
Orar em línguas 
 
Amarrar o diabo 
Satanás conforme está escrito em Tiago 4:7.... 
Falamos que os nossos Empresários se SUJEITAM a DEUS 
Cumprem a VONTADE de DEUS 
Eles te resistem com a sua Fé em Deus 
Por isso tens que fugir diante deles...estás derrotado nos seus negócios em nome de Jesus 
 
Louvar a Deus  
Senhor, te louvamos pela prosperidade de todos os Empresários  
Hino: Magnifiquemos ao Senhor 
 

6 – GRUPOS FAMILIARES 

4 Minutos 

Oh Deus, te agradecemos por cooperares conosco no Projeto dos Grupos Familiares 
De acordo com Marcos 16  nos estamos a ir por todo mundo, pregar, evangelizar e fazer discípulos 
Todo o Grupo Familiar funciona como um TEAM: 

Todas as semanas os irmãos Evangelizam e fazem crescer o Grupo Familiar  
Todos os meses os irmãos dão a sua casa para abrir novos Grupos Familiares 
Todo o Líder de Grupo Familiar acompanha os irmãos, e faz discípulos, novos Líderes de Grupo Familiar 
E por isso todo o Grupo Familiar se MULTIPLICA, dá origem a vários Grupos Familiares todos os anos 

 
Declaramos ainda que através dos Grupos Familiares  
muitas pessoas estão a vir a esta Convenção de Fé e serão salvas. 
Orar em línguas 
 
Amarrar o diabo 
Agora vimos “contra satanás” e usamos o poder que há no nome de Jesus 
E te ordenamos que pares todas as tuas manobras em relação aos Grupos Familiares 
 
Louvar a Deus  
Agora LOUVAMOS a Deus pelo crescimento dos Grupos Familiares 
Estamos a guardar o território já conquistado, 
 e a CONQUISTAR novos territórios em todas as Nações 
Hino: Só Tu Oh Deus és Senhor 
  

7 – CONVENÇÃO  

4 Minutos 

Oh Deus, 
Trazemos diante de Ti esta Convenção de Fé 
Está escrito em Isaías 10:27 … e o jugo será despedaçado por causa da UNÇÃO. 
DECLARAMOS QUE:  
Nesta Convenção, DEUS IRÁ DERRAMAR a SUAUNÇÃO: 

- Não só para a NOSSA VIDA PESSOAL 
- Mas também para o NOSSO MINISTÉRIO. 

 
Deus irá CAPACITAR o APOSTOLO e todos os PREGADORES, 
Para que vejamos SINAIS e MARAVILHAS todos os dias. 
Orar em línguas 
 
Amarrar o diabo 
Satanás, estás derrotado em relação a esta Convenção 
Destruímos toda bruxaria lançada,  
Nulificamos toda a Maldição lançada contra a Convenção em nome de Jesus 
 
Louvar a Deus 
Caiam por Terra agora 

 


