PEDIDOS DE ORAÇÃO PELO BRASIL
É fruto de revelação do mapeamento espiritual.
“Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar , orar e me
buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então Eu ouvirei dos
céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua nação.” 2 Crônicas 7.14
Vamos nos unir e vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo Brasil bem
como pelas demais nações do mundo.
Vamos colocar como prioridade em nossas orações os fatos que são
essenciais para o estabelecimento do Reino do nosso Deus nesta terra.
VAMOS ORAR:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

Pelas igrejas.
Pelas famílias.
Pelas crianças.
Pela economia das nações.
Pela mídia.
Pela Educação.
Pelos governantes.
Pelo evangelismo.
Pela não discriminação.
Pela diminuição das heresias e seitas.
Pelos Estados.
Pela Saúde física.

VAMOS CONVIDAR O POVO DE DEUS PARA CLAMAR.
OREMOS PARA QUE SURJA UMA IGREJA QUE ORE.
OREMOS POR UM DESPERTAR DE ORAÇÃO EM CADA NAÇÃO.
OREMOS PELA LIBERTAÇÃO
REGIÃO NORTE DO BRASIL:

DA

ESCRAVIDÃO

ESPIRITUAL

DA

01. Muitos pactos foram feitos em rios, cachoeiras e matas.
02. Manaus tem o titulo de mãe dos deuses.
03. O tráfico das drogas tem sido intenso.
04. A prostituição e o contrabando estão em alta.
05. O desrespeito a conservação da floresta amazônica é gritante.
06. Ainda há na Amazônia enfermidades terríveis, falta de habitação
digna, saúde, educação e trabalho digno.
07. A Amazônia ainda esta infestada de lendas e fabulas.
08. As riquezas da região que serviriam para suprir o povo nas suas
necessidades básicas é contrabandeada para outros estados e
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também para fora do país, deixando o povo do norte devastado,
empobrecido e na miséria.
LEVANTEMOS NOSSAS VOZES AOS CÉUS EM NOME DO SENHOR
JESUS.
OREMOS PELA LIBERTAÇÃO
REGIÃO SUDESTE DO BRASIL:

DA

ESCRAVIDÃO

ESPIRITUAL

DA

01. Apesar de ser o centro industrial do pais, encontramos extrema
miséria, crianças abandonadas, quadrilhas e trafico intenso de drogas.
02. O sudeste convive diariamente com os arrastões, sequestros,
chacinas, assaltos e a criminalidade já se incorporou na vida cotidiana
de cariocas e paulistas.
03. A cidade de Santos é considerada a capital mundial da AIDS.
OREMOS PELA LIBERTAÇÃO
REGIÃO SUL DO BRASIL:

DA

ESCRAVIDÃO

ESPIRITUAL

DA

01. Esta região tem um forte comportamento separatista com o
restante da nação, afetando assim a integração nacional.
02. O Sul do Brasil tem um sentimento de superioridade, orgulho e
até de obstinação.
03. A verdade é que a região Sul não se considera Brasileira, se
acham do primeiro mundo, embora a nação brasileira se enquadre
entre os países em desenvolvimento.
04. Dado alarmante é o crescimento da bruxaria, feitiçaria e satanismo
nesta região, voltadas exclusivamente para a avareza dos sulistas.
OREMOS PELA LIBERTAÇÃO DA ESCRAVIDÃO DA REGIÃO CENTRO
OESTE DO BRASIL:
01. O centro oeste tem alto índice de homicídios e de
desaparecimentos por causa de terras, garimpos e diamantes.
02. Esta região é onde se desenrolam os assuntos mais importantes
para toda nação brasileira, pois tem lá a sua capital federal em
Brasília.
03. Região de muitos conflitos pela disputa de terras, grande
latifúndios, as reservas indígenas, a proteção da natureza, dos animais
em extinção das árvores das plantas e os conflitos de posseiros e
fazendeiros e a indústria da madeira.
04. O grande perigo também do trafico de drogas pela vasta extensão
da fronteira.
OREMOS
PELA
LIBERTAÇÃO
DA
DA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL:

ESCRAVIDÃO

ESPIRITUAL

01. A região nordeste por causa do catolicismo e ocultismo africano
formou uma região cheia de misticismo, e de crendices populares.
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02. Região cheia de idolatria, ocultismo, violência, seca, fome e
miséria.
03. Salvador é o centro de ocultismo do Brasil, com o centro de
cantuá o maior do Brasil.
04. Políticos, artistas nacionais e internacionais ligados ao ocultismo
oferecem oferendas para que a economia, a política e as
comunicações fiquem debaixo do poder de ídolos ocultistas.
MOTIVOS DE GERAIS DE ORAÇÃO PELA LIBERTAÇÃO ESPIRITUAL NAS
REGIÕES DO BRASIL:
01. Oremos pela igreja no Brasil, para ser despertada da batalha
espiritual.
02. Oremos para que sejam quebrados os pactos das águas na
região norte.
03. Oremos para que homens recebam sabedoria para agirem contra
a miséria, criminalidade e doenças na região sudeste.
04. Oremos para que caiam por terra sob o poder do nome do Senhor
Jesus, toda potestade de violência, morte, abuso, roubo, bruxaria que
domina a região sudeste.
05. Oremos pela má influencia separatista da região Sul, bem como
da arrogância, obceção e idolatria da região sul.
06. Oremos pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de
Brasília, para ficarem livres das forças espirituais do mal para que
façam leis justas, favorecendo os pobres e oprimidos e sejam livres de
toda corrupção.
07. Oremos pela valorização da vida humana, pelo direito da vida,
pela derrota do espírito de cobiça e de morte que tem dominado o
Pantanal centro oeste.
08. Oremos pelo respeito a pessoa, as terras e propriedades do índio
na região centro oeste.
09. Oremos pela libertação da escravidão da idolatria e do ocultismo
da região nordeste.
10. Oremos pela quebra da influencia de políticos e artistas ligados
ao candomblé, bem como nas áreas da economia e comunicação com
espíritos demoníacos.
11. Oremos para um poderoso mover do nosso Deus nesta nação,
porque o tempo esta próximo, Jesus voltará !!!
12. Oremos para que o Senhor desperte-nos para confiarmos e
dependermos que Ele fará em resposta ao nosso Clamor.
As Chaves do Reino
Mateus 16:19 “Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que ligares, pois,
na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado
nos céus”.
Com estas chaves podemos estabelecer a vontade de Deus e o reino de
Deus na terra.

3

Esta é a vitória para a qual Jesus ensinou os Seus discípulos a orar.
Mateus 6:9-10 “Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos
céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino, seja feita a tua
vontade, assim na terra como no céu”.
Quando, como Corpo de Cristo, usamos as chaves da
autoridade dadas por Deus de acordo com a Sua vontade, estamos
estabelecendo o Reino dos Céus na terra, e daí então veremos as
diferenças OCORREREM em cidades e nações pela respostas as
nossas ORAÇÕES.
OREMOS EM UNIDADE. ESTA É A VONTADE DE DEUS.
Irmãos em Rio Grande, 27 de abril de 2012.
Este pedido de oração as igrejas no Brasil é fruto do mapeamento
espiritual, pois a nossa luta não é contra a carne e sangue. Ef 6.12.
FELIZ A NAÇÃO CUJO DEUS É O SENHOR.
POR FAVOR , ENCAMINHEM PARA SEUS CONTATOS, E ENCORAJE
OUTROS PARA SE REUNIREM PARA ORAR PELO BRASIL E NAÇÕES DE
TODO MUNDO, POIS O TEMPO DO FIM SE APROXIMA.
DEUS TE ABENÇOE.
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