
 

 
 

GUIÃO 7 – BISPOS – 7ª semana– 35 min 
1 – LOUVOR INICIAL 

3 Minutos 

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

“GERAÇÃO KURIAKOS” 
 

d) 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 

Oh Deus trazemos o APÓSTOLO diante do teu trono.  
 
E vamos fazer a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou a favor do Apóstolo: 

- 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 a 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 
Amarar o diabo 
Toda ferramenta preparada contra Apostolo Tadeu, sua família não irá prosperar;  
Toda língua que se levantar contra o Apóstolo em juízo a condenamos ao total fracasso e destruição,  
como esta escrito em Isaías 54:17 
 
Louvar a Deus 
Hino: Pai Nosso 

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 – TEAM da CONVENÇÃO 

4 Minutos 

Senhor trazemos diante de Ti o TEAM desta CONVENÇÃO 
Com base em Salmos 91 

Declaramos a Tua Benção e Proteção sobre todos o TEAM da CONVENÇÃO 
Todos os Departamentos vão funcionar bem 
Tal com diz em Atos 2:42...há um espírito de Equipa entre todos os Departamento 
E por causa desta união como diz em Salmos133... derramarás vida e bênção sobre todos. 

 
Como não sabemos orar como convém por todo o TEAM pedimos ajuda a Deus, o Espírito Santo 
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 malignos contra o TEAM desta CONVENÇÃO. 
Deitamos por terra todos os dardos inflamados, e pensamentos errados na mente de cada elemento do TEAM da 
COVENÇÃO. 
 
Louvar a Deus  
Senhor, te louvamos pela Tua sabedoria, Benção e Proteção sobre Todo o TEAM da CONVENÇÃO 
Por isso sabemos que Tu serás glorificado na vida de todos!! 
Hino: Jesus maior dos nomes 

6 – PLATAFORMA KURIAKOS 

4 Minutos 

Senhor, Trazemos diante de Ti toda a PLATAFORMA KURIAKOS  
De acordo com Marcos 16:15 … vamos pregar o Evangelho a toda criatura em todo mundo. 
Por isso intercedermos por todo o TEAM que vai garantir a TRANSMISSÂO da CONVENÇÃO 

Team de Informática e Eletricidade 
Team de Media -Televisão, Rádio, Sites, Redes Sociais 
Todos os colaboradores voluntários 

 
E te pedimos que os CAPACITES ...conforme Efésios 1 
com o espírito de Sabedoria e Revelação para que usem bem os conhecimentos que têm na prática  
 
E também te agradecemos pela Tua Proteção  
sobre todos os equipamentos , sobre toda a rede elétrica, e sistema informático. 
Orar em línguas 
Amarar o diabo 
Em nome de Jesus  
...Nulificamos toda a maldição lançada contra a Plataforma Kuriakos. 
...Destruímos todos os intentos maligno contra o Team  
...Ordenamos a todo o impedimento...toda o obstáculo à transmissão desapareça. 
 
Louvar a Deus  
Senhor desde já te agradecemos por todo o TEAM que está unido. 
Sabemos que através da Transmissão da Convenção haverá salvações, milagres em todas as Nações 
Hino: Só Tu És Digno 

7 – REUNIÕES da CONVENÇÃO  

4 Minutos 

Senhor, intercedemos a favor de todas as Reuniões desta Convenção 
De acordo com Efésios 1 declaramos que o Apostolo e todos os Pregadores  
têm o espírito de Sabedoria e revelação para cumprir a Tua Vontade e operar no Teu Poder 
 
Está escrito em Mateus 18:20 que onde estivermos reunidos em Teu nome Tu estarás no nosso meio, 
e por isso sabemos que acordo com Marcos 16:20  

Deus  o Espírito Santo vai confirmar a Palavra com sinais e maravilhas  
em todas as reuniões, todos os dias da Convenção...em nome de Jesus 

Orar em línguas 
 
Usamos o Poder Criativo de Deus ...Imaginamos  e declaramos que: 

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

 
Louvar a Deus  
Senhor, a Tua graça nos basta, por isso cantamos hinos de vitória!!! 
Não há Deus tão grande como Tu   


