
 
 

GUIÃO 5 – BISPOS – 5ª 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 – NOVOS CONVERTIDOS 

4 Minutos 

Oh Deus, trazemos os Novos Convertidos diante de Ti.  
Como está escrito em Mateus 18:18,19 CONCORDAMOS que os Novos Convertidos: 

- fazem a caminhada dos batismos, cursos etc... 
- frequentam um Grupo Familiar, 
- frequentam Reuniões de fim-de-semana, 
- Ficam Firmes em Jesus, na Palavra e na nossa Igreja. 
Todos dizem AMÉN!! 

Também falamos que todos os Novos Convertidos vêm à Convenção de Fé 
Para receber a Palavra e a Unção de Deus na sua vida. 
 
Orar em línguas 
Amarar o diabo 
Em Nome de Jesus amarramos o diabo em relação a vida de todos os Novos Convertidos.  
Destruímos toda a armadilha feita contra os Novos Convertidos através de: 
- Tribulações e Perseguições,  
- Todo o ESPIRITO de RELIGIÃO e TRADIÇÃO FAMILIAR, 
- Cegueira espiritual, e bruxaria 

 
Louvar a Deus 
Hino: Seu nome é maior 

 



5 – CAMPISMO 

4 Minutos 

Senhor trazemos diante de Ti o CAMPISMO nesta CONVENÇÃO 
Com base em Salmos 91 

Declaramos a Tua Benção e Proteção sobre todos os IRMÃOS  
E sobre todo o TEAM e Espaço do Campismo 
 

Através do campismo estamos a cumprir Atos 2:42... 
Todos estarão juntos ...todos os dias na Palavra, na Comunhão, no partir do pão e nas orações. 
Como diz em Salmos133...por causa da União entre todos derramarás vida e bênção sobre todos. 
 
O campismo está completamente cheio 
Virão muitas Famílias e JOVENS de toda a parte 
E as suas VIDAS serão COMPLETAMENTE TRANSFORMADAS pelo poder de Deus  
 
Orar em línguas 
Amarrar o diabo 
Satanás conforme está escrito em Lucas 10:19 
Deus nos deu poder e autoridade sobre toda a tua força 
Por isso destruímos todos os teus intentos contra o campismo em nome de Jesus, 
 
Louvar a Deus  
Senhor, te louvamos pelo sucesso do Campismo nesta Convenção  
Hino: Só Tu És Digno 
 

6 – FINANÇAS 

4 Minutos 

Oh Deus trazemos os Alvos Financeiros desta Convenção 
Nos fazemos de Deus a nossa fonte conforme diz em Filipenses 4:19   
E está escrito em Efésios 1:3, que já nos abençoaste com todas as bênçãos!  
Por isso sabemos que nesta Convenção JÁ TEMOS ... 
...todas as NECESSIDADES FINANCEIRAS SUPRIDAS!! 
...todos os ALVOS estão ultrapassados, em nome de Jesus. 
 
Orar em línguas 
 
Amarrar o diabo 
Satanás liberta todas as bênçãos que nos são devidas ao povo e à igreja ..em nome de Jesus 
Ordenamos a toda montanha e impedimento que se levantou nas FINANÇAS  
Que se erga e lance no mar ...em nome de Jesus 
Todas as FINANÇAS na vida do povo e da Igreja estão libertas em nome de Jesus! 
 
Louvar a Deus  
Senhor, te louvamos porque Tu És o Deus que nos Abençoa acima do que pensamos ou imaginamos!  
Hino: Tu és meu Deus 
  

7 – CONVENÇÃO  

4 Minutos 

Senhor, nesta Convenção nos lembramos que SOMOS a GERAÇÃO KURIAKOS . 
Conforme diz em Apocalipse 1:5, 6...em Cristo fomos feitos Reis e Sacerdotes,  
Fomos chamados para servir a Deus, por amor a Ti e ao próximo. 
  
Nesta Convenção vamos receber Sabedoria e Revelação dos Teus Segredos 
Seremos capacitados com o Poder de Deus para vencer o mundo e o diabo. 
E vamos ganhar de almas em todas as Nações, fazendo Discípulos de Cristo em toda a parte. 
Haverá um grande Avivamento de Deus em toda a Igreja 
  
Orar em língua 
Amarrar o diabo 
Em nome de Jesus, 
Destruímos toda bruxaria lançada contra Convenção: instalações, equipamentos e excursões das nações 
Nulificamos toda a ordem de Bruxos em nome de Jesus 
Invocamos o Poder do Sangue de Jesus que é mais poderoso que qualquer ferramenta satânica  
..por isso nada nos poderá causar dano algum 
 
Louvar a Deus  
Senhor, a Tua graça nos basta, por isso cantamos hinos de vitória!!! 
Caiam por Terra agora  

 


