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CONVOCATÓRIA DE INTERCESSÃO - 21 DIAS DE
ORAÇÃO E JEJUM POR UMA NAÇÃO LIVRE

DIA 1 - Sabedoria e organização
Que a Presidência da República, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o
Congresso Nacional, a Secretaria de Segurança Pública dos Estados, o Ministério da
Justiça e Segurança Pública, a Força Nacional e todo o Policiamento Civil e Militar
recebam instruções e diretrizes claras que vem do SENHOR JUSTIÇA NOSSA, em
conformidade com a Justiça estabelecida na Cruz por JESUS, O JUSTO JUIZ.
“Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará
naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.” 2
Timóteo 4:8
Proclamamos: “Tão-somente esforça-te e tem mui bom ânimo, para teres o cuidado de
fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem
para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer
que andares.
Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite, para que tenhas
cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o
teu caminho, e serás bem sucedido.” Josué 1:7,8

DIA 2 - Ordenar/ Pôr em Ordem
O SENHOR reúna e estabeleça homens com o coração decidido a aplicar a Justiça e o
ordenamento do Reino de DEUS
Proclamamos: “Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a
Hebrom, com corações decididos, para constituírem a Davi rei sobre todo o Israel; e
também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei.”
1 Crônicas 12:38

DIA 3 - Prudência / Humildade
Que os juízes sejam prudentes e sábios; sobre eles repouse o Espírito do SENHOR, o
Espírito de Sabedoria, o Espírito de Conhecimento e Temor do SENHOR; que tenham
humildade para agirem com prudência.
Proclamamos: “Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos instruir, juízes da terra.
Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor.” Salmos 2:10,11

DIA 4 - Dispor/Basear
Que se levantem juízes que sejam canais de estabelecimento da Verdade e da Justiça
divinas sobre o Brasil; que as suas sentenças sejam as sentenças estabelecidas pelo
próprio DEUS, para que a verdadeira Justiça se cumpra em nossa Nação
Proclamamos: “Nuvens e escuridão estão ao redor dele; justiça e juízo são a base do
seu trono.” Salmos 97:2
“Justiça e juízo são a base do teu trono; misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto.”
Salmos 89:14

DIA 5 - Estruturar/Coordenar
Que toda a equipe ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública mantenha o foco
rejeitando toda distração e fumaça; que eles recebam proteção nas áreas: física,
emocional, familiar, espiritual; que cada equipe receba estrutura, coragem, força e
sabedoria para ver o que ainda não viram.
Proclamamos: “E rejeita as questões loucas, e sem instrução, sabendo que produzem
contendas.” 2 Timóteo 2:23
“Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo.
Louvem o Senhor! Vocês, que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos
tapetes, que caminham pela estrada, considerem! Mais alto que a voz dos que distribuem
água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em
favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. “Desperte,
Débora! Desperte! Desperte, desperte, irrompa em cânticos! Levante-se, Baraque! Leve
presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoão!” Então desceram os restantes e foram aos
nobres; o povo do Senhor veio a mim contra os poderosos.” Juízes 5:9-13

DIA 6 - Reestruturação / Temor a Deus
Que toda a estrutura organizacional política e administrativa da nossa Nação seja
reorganizada debaixo dos princípios e instruções das Palavras eternas (10
mandamentos); que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário sejam repletos e
tomados de pavor, temor e tremor pelo nome de DEUS.
Proclamamos: “Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre os gentios;
serei exaltado sobre a terra.” Salmos 46:10
“Não terão conhecimento os que praticam a iniqüidade, os quais comem o meu povo,
como se comessem pão, e não invocam ao Senhor? Ali se acharam em grande pavor,
porque Deus está na geração dos justos.” Salmos 14:4,5
“Adorai ao Senhor na beleza da santidade; tremei diante dele toda a terra.
Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não
abale; julgará os povos com retidão.
Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra; brame o mar e a sua plenitude.
Alegre-se o campo com tudo o que há nele; então se regozijarão todas as árvores do
bosque,
Ante a face do Senhor, porque vem, porque vem a julgar a terra; julgará o mundo com
justiça e os povos com a sua verdade.” Salmos 96:9-13

DIA 7 - Unidade e Justiça
Que DEUS levante em todos os Estados, em unidade, pessoas que manifestam a Justiça
de DEUS com condutas ilibadas e irrepreensíveis, sábios(as) e incorruptíveis para
gerenciar toda a plataforma governamental da nossa Nação.
Proclamamos: “Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar,
segundo a sua boa vontade.
Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas;
Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma
geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo;
Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido
nem trabalhado em vão.” Filipenses 2:13-16

“Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que
é mortal se revista da imortalidade.” 1 Coríntios 15:5
“Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por
governador de toda a província de babilônia, como também o fez chefe dos governadores
sobre todos os sábios de babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os
negócios da província de babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego; mas Daniel
permaneceu na porta do rei.” Daniel 2:48,49

DIA 8 - Coragem e Ousadia em lugar do Medo
Todas as pessoas de bem recebam coragem, força e determinação contra toda espécie
de corruptibilidade. Que todas as instituições públicas e privadas, instituições econômicas
e financeiras, da Administração direta e indireta, Fundações, Autarquias, Empresas e
Sociedades de economia mista sejam gerenciadas por pessoas responsáveis, honestas e
justas.
Proclamamos: Os ímpios sejam retirados dos lugares estratégicos e os Justos sejam
estabelecidos em nome de JESUS.
“Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor! Mas os que te amam sejam como o sol
quando se levanta na sua força”. E a terra teve paz durante quarenta anos.” Juízes 5:31

DIA 9 - Planejar/Traçar/Projetar
Todas as atividades administrativas e financeiras, os Órgãos administrativos, financeiros,
de fiscalização e controle da Nação Brasileira, estejam sempre um passo à frente de todo
pensamento/intento de corrupção.
Proclamamos: “Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais
mal em vossos corações?” Mateus 9:4
“Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra
si mesmo é devastado; e toda a cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá.”
Mateus 12:25
“E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou,
os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o
seu reino.” Daniel 1:20

DIA 10 - Renovar/Regenerar/Reestruturar
Que toda edificação político-administrativa construída, ao longo dos anos, com o intuito de
desviar, roubar verbas (como: caixa dois, empresas de fachada, cartel de propina, fraudes
contratuais, esquema de laranjas, lobistas, acordos e combinações de licitações e etc)

seja exposta, destronada e arruinada pela raiz; e todo dinheiro seja restituído aos cofres
da Nação Brasileira.
Proclamamos: “Se alguém der ao seu próximo dinheiro, ou bens, a guardar, e isso for
furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro.” Êxodo 22:7
Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração
hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses destas nações; para
que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel; Deuteronômio 29:18
“Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; todos os soberbos, e todos os
que cometem impiedade, serão como a palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o
SENHOR dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo.”
Malaquias 4:1
E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás
de repreendedor; porque eles são casa rebelde. Ezequiel 3:26

Contamos com suas orações,
Por um Brasil rendido a Cristo!
Equipe Brasil de Joelhos.

