
12 DIAS DE ORAÇÃO PARA 12 MESES DE VITÓRIA 

INTRODUÇÃO: Campanha dos 12 Dias de oração promovida pela Igreja: (cada dia 

representando um mês). 

 

Resumo do conteúdo ministrado no segundo dia, relativo ao mês de FEVEREIRO 

> Esclarecimentos e orientações para seu posicionamento espiritual neste mês< 

 

‘...então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender e mudar a sua 
maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei seus pecados e sararei a 
sua terra’ – 2Cr 7.14 (Trad. Nova Bíblia Viva) 
 

 FEVEREIRO - Segundo mês do calendário Gregoriano. O nome fevereiro vem do latim 
februarius, inspirado em Februus, deus da morte 
 

AS ESCRITURAS DIZEM: Sl 18.28 --- Tu, Ó Senhor, manténs acesa a minha lâmpada; O Senhor 
meu Deus Transforma as minhas trevas em luz - Is 9.1,2. 
 “Mas para os que estavam aflitos não haverá mais obscuridade”. 
“ O povo que andava em trevas, viu uma grande luz; sobre os que habitavam na região da 
sombra da morte resplandeceu a luz”. 
 
Mt 4.16 - O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam na região e 
sombra da morte, raiou-lhes a luz. 
 

ORACAO DE RENÚNCIA 

Renuncio toda influência maligna desse mês na minha vida, família, igreja, trabalho, finanças, 
saúde, relacionamentos, ministérios, chamado, bens, cidade e nação! 
 
De acordo com Mt. 18.18, me desligo de todo mal relacionado a esse deus e toda influência do 
espírito de morte que atua no mês de Fevereiro. Cancelo também sua ligação com o passado e 
futuro da minha vida, família, igreja, ministério, cidade e nação. EM O NOME de JESUS proclamo 
a vitória pelo sangue de Jesus Cristo. Declaro fechado os acessos dos deuses sobre a minha terra, 
cancelando toda consagração das trevas. 
 

CONFISSÕES DE PECADOS - relacionados a minha vida, família, igreja e nação 

 

ME ARREPENDO 
Por buscar a paternidade em outras pessoas, desprezando a paternidade de DEUS. Pela 
impureza sexual em todas as suas formas, inclusive pela internet. Por destruir os meus próprios 
sonhos e de outras pessoas. Por ter proferido palavras malditas sobre minha vida, família, 
amigos, política, ministérios, autoridades. Por toda maldição que recebi através dos meus 
antepassados ligados aos pecados desse canal de morte. Tomo posse da BENÇÃO e HERANÇA 
de filho de DEUS, SOU NOVA CRIATURA, NASCIDO PARA AS BOAS OBRAS, EM CRISTO JESUS. Por 
toda murmuração, por fazer algo por interesse ou obrigação. Por toda semente infrutífera, ao 
me tornar árido em áreas de minha vida emocional, familiar, profissional, intelectual, 



ministerial. Em nome de jesus CRISTO DESLIGO toda improdutividade DE MINHA VIDA, DE 
MINHA FAMILIA E DESCENDENTES. Rejeito toda mentalidade de escravidão, e tomo posse da 
Alegria de viver e servir. Fui criado para manifestar a GLORIA DO DEUS ETERNO, que é meu PAI, 
e adorá-Lo todos os dias de minha vida em O nome de JESUS CRISTO - Ef 1.3-14  
 
DECRETOS 
DECLARO em fé, confiando na autoridade que me foi conferida pelo próprio FILHO de DEUS, que 
sejam estabelecidas as virtudes da Palavra do Altíssimo em minha vida, família, igreja em todas 
as nações, com o avivamento do espírito de Intercessão. Que do TRONO de Jesus Cristo venham 
as bênçãos através do Espírito Santo, para promover, inflamar todas as nossas gerações com a 
fome e sede da presença d’Ele, levando-nos a orar, buscar, clamar pela presença do Senhor. 
Assumo minha responsabilidade nesta geração, de orar até que as nações sejam santificadas, 
e lavadas de toda imundícia e comodidade e conformismo instalada, na igreja. 
 
EM NOME DE JESUS PROCLAMO AS BENÇÃOS de EF.1.3-14 
Em Cristo Jesus eu tenho a alegria da Salvação. Eu sou um portador desta alegria, e a levarei 
onde o Senhor me enviar. De acordo com Gn 30.13: “Meus irmãos reconhecerão a minha alegria 
e se alegrarão comigo”. Eu recebo minha herança, nela há fertilidade e prosperidade! De acordo 
com Gn 40.20: Proclamo a benção de “Levar suprimento (espiritual) a muitas famílias, povos reis 
e nações”. 
 
De acordo com Dt 33.24,25: “Eu recebo favor do Senhor e dos meus irmãos, meus pés estão 
firmes e ungidos, o Senhor dá recursos para um propagador da paz”. Proclamo  as bênçãos da 
Intercessão, o Senhor abre meus ouvidos espirituais e me dá revelação que transformarão 
gerações. Em nome de Jesus eu tomo posse da vitória, o poder da intercessão e o poder de Jesus 
em minha vida, meu espírito, alma e corpo. Minha família, minha igreja, meu ministério, meus 
bens e negócios, cidade e nação serão afetados por esse poder, em nome de Jesus CRISTO, 
amém! 


