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ORDEM ESPIRITUAL SOBRE O BRASIL
“Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos, dentro de ti;
estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas
ordens à terra, e sua palavra corre velozmente;” Sl 147:13-15
Hoje (30/10/2018) estamos iniciando 70 dias para que até Janeiro de 2019 seja liberado
no céu uma atmosfera de ordenamento espiritual sobre nossa nação! Um principado está
sendo removido do mais alto nível governamental em nossa nação.
Entretanto se faz necessário um posicionamento do corpo sacerdotal da nação, a Igreja,
assumindo autoridade espiritual de uma nova maneira. Não há mais tempo para a
manutenção de um corpo sacerdotal como Geazi, continue operando em corrupção com
alianças políticas e partidárias.
A igreja exerce sacerdócio sobre a nação, estando ela em uma posição acima de
homens, anjos e qualquer principado ou potestade que governava o Brasil. A igreja está
assentada em Cristo nos lugares celestiais! Esse deve ser nosso posicionamento nesses
70 dias e nos próximos anos.
Convocamos a toda igreja brasileira que entende o Sacerdócio para assumir uma postura
espiritual de forma a cobrir espiritualmente nossos governantes.
Iniciamos hoje, 70 dias de Intercessão até que ocorra a diplomação do novo presidente!
Este será um periodo de transição. O inimigo não é carnal, e sabemos que não está nada
satisfeito com o resultado das eleições, tampouco com a postura já indicada do novo
governo, no nível espiritual!
Levantem atalaias!
Assumam seu lugar na torre de vigia!
“Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o
que Deus me dirá e que resposta eu terei...” Hc 2:1a
Precisamos, ouvir a voz do Senhor para “Um novo começo”!

PAUTA DE ORAÇÃO
DIA 1 - 30/10: - Dt. 6:4-9 “Ouve, Israel (Brasil), o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.

O próximo governo está diante de inúmeros desafios no alinhamento e construção de
um “Novo Começo” para o Brasil. Será necessário o derramar dos 7 Espíritos de Deus
sobre o Presidente e toda equipe ministerial, para que as decisões sejam alinhadas com
os Princípios e Propósitos de Deus que são imutáveis é eterno.
Esse é o momento da Igreja se Levantar no Sacerdócio de Melquisedeque e estabelecer
uma cobertura espiritual de tal maneira que “venha o Reino e a Justiça” deste sobre
todos os Brasileiros.
ORE: Declarando uma novo posicionamento da Igreja que Ouve (Shemá) os segredos
do Senhor e libera direção sobre todo Governante.
“Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles; retirarei
deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os
meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo,
e eu serei o seu Deus.” - Ezequiel 11:19-20
DECRETE: O Sopro do Espírito da Profecia que libera os 7 Espíritos de Deus, alinhando
Bíblia e Constituição em defesa da vida, família, nação e Igreja!
Como Sacerdote nos próximos 7 dias Libere os sopro dos 7 Espíritos de
Deus(Is 11:2) sobre o Brasil.
DIA 2 - 31/10: Ouça o Espírito do Senhor
Salmos 22:28 - “Pois do SENHOR é o reino, é ele quem governa as nações.”
Ore: Para que se estabeleça no Brasil o governo de Sião, o remanescente se move
conforme as regras de Siao e desta forma onde vai leva o ordenamento espiritual que
rege sobre o poder temporal.
Decrete: Espírito do Senhor está sobre a nação, pois ele possui o cetro de Justiça.
Alinhamos a nação ao que está escrito em Daniel 2:21; é ele quem muda o tempo e as
estações, remove reis e estabelece reis; ele dá sabedoria aos sábios e entendimento
aos inteligentes.
DIA 3 - 01/11: Ouça o Espírito de Sabedoria
Provérbios 1:23 - “Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de
sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos.”
ORE: para que seja derramado o Espírito de Sabedoria na escolha dos ministérios,
formados por homens que estavam alinhados aos princípios e fundamentos de Sião, na
educação, saúde, fazenda, minas e energia, e demais áreas do governo.

DECRETE: Venha o governo de Sião sobre o Brasil, que a Sabedoria de Deus seja
derramada poderosamente sobre a igreja como sacerdócio da nação, nas casas de
governo e em toda federação.
DIA 4 - 02/11: Ouça o Espírito de Entendimento
Jó 32:8 - “Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento; o sopro do Todo
poderoso.”
Is 42:1 - “Eis aqui o meu servo, a quem sustenho; o meu escolhido, em quem a minha
alma se compraz; pus sobre ele o meu Espírito, e ele promulgará o direito para os
gentios.”
ORE: Uma grande mudança está sendo gerada nessa transição, o sopro do todo
poderoso trará um amplo entendimento para que Justiça do Reino venha nesses dias
sobre o Brasil.
DECRETE: Que venha um Entendimento do alto que libere de Justiça sobre toda
injustiça até então praticada.
DIA 5 - 03/11: Ouça o Espírito de Conselho
Lucas 1:17 - “E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar
o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar
um povo preparado para o Senhor.”
Jó 12:13 - “Deus é que tem sabedoria e poder; a ele pertencem o conselho e o
entendimento.”
ORE: Durante muitos anos falsos conselhos, fora dos fundamentos de Sião foram
disseminados sobre a nação, falsos conselheiros assumiram posição de governo. Ore
para que sejam destituídos destas posições todo homem iníquo.
DECRETE: Que Igreja quanto sacerdócio da nação assuma uma posição de conselho,
sem qualquer envolvimento político de forma que o conselho de Sião seja uma constante
nesse novo governo.
DIA 6 - 04/11: Ouça o Espírito de Fortaleza
Salmos 18:2 - “O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; o meu
Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me
salva, a minha torre alta.”
ORE: Para que verdadeiramente o Senhor seja reconhecido como a Fortaleza de nossa
nação, nossa proteção e torre forte.

DECRETE: Que o Brasil, saia da confiança no braço do Egito, do homem, das
instituições e de Mamom, reconhecendo o Senhor como nossa Fortaleza. O Brasil é do
Senhor, nossa torre forte.
DIA 7 - 05/11: Ouça o Espírito de Conhecimento
1 Coríntios 2:11 - “Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito
do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus,
a não ser o Espírito de Deus.”
ORE: Por uma nova mentalidade à partir da maior autoridade civil da nação até toda a
população, alinhada com a mentalidade de Sião na pessoa de Jesus o filho primogênito.
DECRETE: Que o vento do Espírito sopre conhecimento de Sião, mudando a forma de
pensar de cada cidadão, alinhando o povo a semelhança do Filho.
DIA 8 - 06/11: Ouça o Espírito de Temor
2 Timóteo 1:7 - “Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e
de equilíbrio.”
ORE: Para que saia de nossa nação a atmosfera de medo, e essa seja cheia do Temor
do Senhor que conduz um povo temente a Deus como Pai, Jesus como Filho e ao
Espírito Santo como conselheiro e guia de nosso Brasil.
DECRETE: Venha o Temor do Senhor como princípio de toda sabedoria necessária para
o avanço do Brasil nesse novo começo.
DIA 9 - 07/11: Profetize Deus está mudando toda base Sacerdotal da Nação
Jeremias 3:15 - “Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apascentem com
conhecimento e com inteligência.”
ORE: Para que em cada cidade e estado da federação a igreja seja levantada no seu
sacerdócio que aconselhara cada governante a permanecer nos fundamentos do Reino
de Deus em seus princípios e valores.
DECRETE: Um sacerdócio que se levanta com conhecimento e inteligência de forma a
conduzir o rebanho Brasil a olhar para o único é verdadeiro Deus, alinhando o país aos
fundamentos que priorizam a vida, família e igreja.
Por um Brasil rendido a Cristo!
Anselmo Barros e Equipe Brasil de Joelhos

