!

FOCO DE INTERCESSÃO – PRIMEIROS 100 DIAS DE
GOVERNO – 5/10
DIA 41 - 10/02
ORE POR UMA LIMPEZA NA MENTALIDADE BRASILEIRA
“Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo,
tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e
se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também
aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai; e o Deus da paz
será convosco.” Fl 4:8-9
Estabeleça um tempo para limpar sua mente de toda a comunicação suja, distorcida
(fakenews), que você tem recebido nesta estação como alimento e sem perceber, vem
sendo depositado em sua mente e ventre. Tudo o que você tem recebido via WEB
(internet), por meio de sites, redes sociais, blogs, aplicativos, programas de comunicação
áudio visual, entre outros que tem roubado o seu foco;

DIA 42 - 11/02
ORE PELO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO
PRESIDENTE.
“Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa; mas
apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado.” Mt 8:8
A operação de destruição e morte deste inimigo tem influência diretamente no gerar
espiritual, trazendo um gerar maligno onde o ventre, a semente e os frutos são
mortificados. Clame pela limpeza do PAI e consagre novamente o seu ventre, as
sementes e os frutos, profetize o restabelecimento do gerar em DEUS para se mover e
acessar os propósitos do PAI, lembre que o ataque da faca foi justamente no ventre.

DIA 43 - 12/02
REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNO
Orando por uma economia forte.
“Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro e contar o custo, se
ele tem com que a acabar? Caso contrário,quando ele estabeleceu uma base e não a
podendo acabar, todos os que vêem comecem a zombar dele, dizendo: "Este homem
começou a construir e não foi capaz de terminar " Lc 14:28-30
Ore!
Peça ao Senhor para dar ao presidente e ao ministro economia as suas estratégias de
gabinete para a verdadeira recuperação econômica. Ore para que os empregadores
brasileiros saibam como criar mais empregos.

DIA 44 - 13/02
ORE POR LÍDERES FIÉIS AOS PROPÓSITOS DE DEUS SOBRE
O BRASIL
“Então o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas; porque nele
havia um espírito excelente; e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino: Nisso os
presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino
mas não podiam achar ocasião ou falta alguma; porque ele era fiel, e não se achava nele
nenhum erro nem falta.” Dn 6:3-4

Clame ao Senhor para que traga líderes sobre essa nação que terão um espírito
excelente como o de Daniel. Nós pedimos que o nosso presidente da república, os
senadores, deputados e os governadores dos estados brasieliros sejam fiéis primeiro a Ti,
Deus, e então achados sem conciliação ou corrupção – líderes que se importarão com a
tua opinião mais que qualquer outra. Senhor, dá-nos um Daniel como líder! Em nome de
Jesus, amém.

DIA 45 - 14/02
ORE POR LEIS SEGUNDO A JUSTIÇA DE DEUS

"Voltemos ao Senhor! Ele próprio nos despedaçou, mas ele nos curará! Ele nos feriu, mas
ele irá ferir nossas feridas! Ele nos restaurará em um curto espaço de tempo; Ele nos
curará um pouco, para que possamos viver em sua presença. Então, deixe-nos
Reconheça-o! Procuremos reconhecer o Senhor! Ele virá em nosso resgate tão
certamente como a aparência do amanhecer, tão certamente quanto a chuva de inverno
vem, tão certamente quanto a chuva de primavera que arra a terra." Os 6:1-3
O Brasil está apenas começando a afastar-se das práticas anti-cristãs e em direção a
Deus. Há muito trabalho a ser feito no espírito e no natural, mas temos a oportunidade de
fazer essa mudança.
Ore para que as leis sejam escritas para assegurar o direito da Vida, Família e Igreja,
também pela liberdade religiosa.

DIA 46 - 15/02
ORE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AS DEMAIS
CORTES SUPERIORES
“O Deus de Israel disse: O rochedo de Israel falou comigo, aquele que governa os
homens deve ser justo, governando o temor de Deus.” 2 Sam 23:3
Ore para que as cortes superiores de nossa nação reflitam o padrão de Justiça do Reino
dos céus, que encontramos em Jesus. Que a Justiça e a Retidão se tornem a linha de
medida e o nível para o cumprimento das leis.

DIA 47 - 16/02
ORE PELA MANUTENÇÃO DA CONFIANÇA ENTRE A EQUIPE
DE GOVERNO
“Bem-aventurado o homem que põe no SENHOR a sua confiança e não pende para os
arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira.” Sl 40:4
Leia e medite em Is 12:2 / Mt 21:21 – Neste ambiente de pressão não somente o gerar é
danificado mais também a confiança e a fé. Estes dois elementos são essenciais para o
avanço e crescimento de cada individuo na dependência do PAI, e de um gerar sadio.
Busque o alinhamento novamente de sua confiança no Senhor e peça a ELE que restaure
sua fé para alcançar as promessas

DIA 48 - 17/02
ORE PELA CASA CIVIL E SEUS INTEGRANTES
"Eu, a Sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos.”
Pv 8:12
Que a Casa Civil recebe Graça e Favor para cordenar as ações de governo, assessorar o
presidente com sabedoria e avaliar com prudência propostas encaminhadas ao poder
legislativo

DIA 49 - 18/02
3ª REUNIÃO DE ALINHAMENTO
(Min. Da Defesa: posicionamento sobre a Venezuela, e a
ditadura de Nicolas Maduro)
"Levante-se, Senhor, confronte-os, derrube-os; Com sua espada me resgate dos ímpios."
Sl 17:13
O Brasil possui uma posição de liderança na América do Sul, nossa fronteira norte,
precisa de poderosos escudos em Deus, para guardar à nação. Ore determinando que os
exércitos dos céus ocupem estrategicamente uma nova posição de vanguarda, anulando
qualquer vanguarda em Intercessão. Ore também pelo Venezuelano declarando que os
propósitos de Deus para aquele povo irão prevalecer.

DIA 50 - 19/02
REUNIÃO DO CONSELHO DE GOVERNO E 3ª REUNIÃO DE
ALINHAMENTO (EDUCAÇÃO)
“Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido; porquanto, entre
todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles
todos se tornaram estúpidos e loucos; seu ensino é vão e morto como um pedaço de
madeira. Traz-se prata batida de Társis e ouro de Ufaz; os ídolos são obra de artífice e de
mãos de ourives; azuis e púrpuras são as suas vestes; todos eles são obra de homens
hábeis. Mas o SENHOR é verdadeiramente Deus; ele é o Deus vivo e o Rei eterno; do
seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação.” Jr 10:7-10

A educação de toda a nossa nação tem sido corrompida por este inimigo. Os valores e
princípios têm sido descontruídos e destruídos por meio da ideologia de gênero,
neocomunismo, ateísmo, culturas e cultos diversos, sexualidade prematura, liberalismo
entre tantas outras coisas. A área de ensino e aprendizagem exige uma postura e vivência
de caminhada com o PAI. Ore e busque clamando por um gerar de alinhamento na
atuação destas áreas de ensino, para o acesso de uma liberação da colheita de vidas no
Reino.

-----------------------------------------------------------

No dia 20/02/2019, estará disponível a parte 06/10 deste foco de oração. Mobilize sua
igreja e região para que participem conosco nesse propósito.
Contamos com suas orações,
Por um Brasil rendido a Cristo!
Equipe Brasil de Joelhos.

