
 

 
 

GUIÃO 6 – BISPOS – 6ª 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,  
Trazemos diante de Ti a vida do APÓSTOLO  
E de acordo com Efésios 1 dá ao Teu Servo o espírito de sabedoria e revelação 

Para que o Apostolo saiba qual é a sua chamada... 
Sabia todas as riquezas espirituais, materiais e financeiras que já lhe pertencem 
e acima de tudo os povos e Nações que já preparaste para conquistarmos e salvarmos. 
Que o Apóstolo tenha pleno conhecimento do Teu Poder que esta dentro dele  
e saiba como operar nesse poder para que aconteçam muitos sinais e maravilhas na vida do Apostolo 

E de acordo com o que está escrito em Efésios 2 oramos  
para que o Apostolo entenda a Autoridade que lhe foi dada em Cristo 
Para exercer autoridade sobre todo o poder do inferno, sujeitar todos os Teus inimigos, 
e estabelecer o Teu Reino em todas as Nações. 

Orar em línguas 
Amarrar o diabo 
Satanás, como está escrito em Isaías 45 declaramos a tua derrota  
em relação à vida e Chamada do Apóstolo. 
Pois é Deus quem despedaça todo o teu poder...e o guarda de todo o mal. 
E faz com que tudo o que estava amarrado, encoberto, seja liberto. 
Em nome de Jesus libertas todas as bênçãos já ordenadas para a vida e Chamada do Apóstolo 
Louvar a Deus 
Hino: Não há igual 

4 – SALVAÇÕES 

4 Minutos 

Oh Deus,  
Está escrito em I Timóteo 2:4 é da tua vontade que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade!  
Nos estamos a pregar o teu evangelho com ousadia,  
e sabemos que é o Espírito Santo que convence as pessoas que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 
Por isso famílias inteiras, crianças, muitos jovens, adultos estão a vir à salvação nesta Convenção,  
em nome de Jesus 
Orar em línguas 
Amarrar o diabo 
Satanás, vimos contra ti, em nome de Jesus, e amarramos todo espírito de cegueira espiritual,  
de incredulidade, e de idolatria ....em nome de Jesus 
Declaramos que toda a vergonha, todo o orgulho cai por terra, no nome de Jesus 
 
Louvar a Deus 
Nos te agradecemos pelas muitas salvações nesta Convenção.  
Hino: Magnifiquemos ao Senhor 
 



5 – BANDAS e GRUPOS de LOUVOR 

4 Minutos 

Senhor trazemos diante de Ti  
todas as BANDAS e GRUPOS de LOUVOR 
E de acordo com Salmos 22:3 sabemos que TU HABITAS  
..ESTABELECES o Teu TRONO no meio do Louvor do teu POVO 
 
Por isso fazemos a oração de Efésios 1 pelas Bandas e Grupos de Louvor.. 
1- Dá a todos um Espírito de Sabedoria e Revelação para que usem os conhecimentos que têm na prática  
2- Mostra qual é a sua chamada, para não percam tempo a fazer coisas fora da chamada deles  
3- Revela quais as riquezas que já lhes pertencem  
4- Faz entender o grande poder de Deus que já está dentro deles e como devem operar nesse poder  
 
E declaramos que TODAS as BANDAS e GRUPOS de LOUVOR 
Vão levar todo o Povo a Louvar a Deus, entrar na Tua Presença,  
e receber um TOQUE de DEUS que vai MUDAR COMPLETAMENTE a sua VIDA 
Orar em línguas 
 
Amarrar o diabo 
Está escrito Satanás que Jesus nos deu poder e autoridade sobre toda a obra do maligno. 
Tomamos autoridade sobre todo o espírito maligno enviado para causa perturbação  
no Louvor e MUSICAS ESPEICIAIS em NOME DE JESUS.  
Todos os elementos das Bandas e Grupos de louvor está liberta do Poder das Trevas,  
e está debaixo da proteção do Sangue de Jesus. 
 
Louvar a Deus  
Senhor, te louvamos pela manifestação do teu poder no meio do Louvor 
Hino: Aleluia (Agnus dei) 

6 – SALA da PALAVRA 

4 Minutos 

Oh Deus trazemos diante de Ti a SALA da PALAVRA 
E declaramos João 15... 

Todo o povo da nossa Igreja está em JESUS 
e JESUS....a PALAVRA... está no seu Coração 

 
Por isso DECLARAMOS 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 

 
Todos os alvos da Sala da Palavra nesta Convenção serão ultrapassados 
E por causa da PALAVRA haverá muitas vidas Transformadas e Salvações em todas as Igrejas. 
Orar em línguas 
Amarrar 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  
Senhor, te louvamos porque Tu És o Deus que nos Abençoa acima do que pensamos ou imaginamos!  
Hino: Tu és meu Deus 
  

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: 

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 
Em nome de Jesus 
Destruímos toda bruxaria lançada contra a Convenção de Fé. 
Nulificamos toda a maldição lançada contra o Apostolo e todo o TEAM da Organização da Convenção. 
E declaramos que o povo de todas as Nações está liberto para vir à Convenção em nome de Jesus 
 
Louvar a Deus 
Caiam por Terra  


