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Histórias e modelos de sentinelas de oração 24-7 
 
Desde o começo de 1990, tem havido uma nova ênfase no mundo todo, de 
sentinelas de oração por 24 horas. Este movimento, inspirado por Deus, está se 
espalhando por todo o mundo. Na metade da década passada, existiam apenas 
algumas dúzias de sentinelas de oração 24 horas em atividade. Em menos de dez 
anos, este número cresceu para alguns milhares. O objetivo destas sentinelas de 
oração 24 horas é de colocar sentinelas nos muros: para mobilizar igrejas, regiões 
e nações para adorarem a Deus, louvar e interceder, dia e noite. 
 
O movimento de oração mundial implementa um processo específico quando 
estabelece sentinelas de oração. Igrejas, vilas, cidades, países e continentes são 
mobilizados para se apresentarem perante o trono de Deus 24 horas por dia, para 
adorá-Lo e louvá-Lo, e para clamarem pelas nações. Intercessores oram por 
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avivamento nas igrejas e pela evangelização mundial, como também pela 
transformação e cura das cidades e países. Cumprindo desta maneira o Grande 
Mandamento e a Grande Comissão. 
 
O ideal é levantar milhares de igrejas para estabelecerem sentinelas de oração de 
24 horas em suas comunidades. Um modo de começar é levar a congregação 
local a começar a orar durante 24 horas pelo menos uma vez na semana, e 
depois extender este período sistematicamente. Segundo, as igrejas serem 
encorajadas a formarem  salas de oração 24-7-365 junto com outras igrejas para 
orarem por suas comunidades, vilas/cidades e países, literalmente durante 24 
horas por dia. O sonho é de estabelecer este conceito em cada país do mundo. O 
alvo é de estabelecer sentinelas de oração em cada vila, cidade e continente no 
mundo, assim um rio constante de oração, por um mundo quebrado e falido, será 
apresentado diante do trono de Deus. 
 
Histórias e modelos de sentinelas de oração 24-7 
 
O próximo parágrafo dá alguns exemplos de noites e dias de oração da história da 
igreja. 
 

1.1 Velho Testamento 

Em Êxodos e Levíticos nós lemos que os sacerdotes tinham que manter 
acesas as luzes do templo. O Senhor era muito rigoroso sobre este 
comando, o fogo do altar nunca deveria ser extinto. Os sacerdotes 
trabalhavam em turnos, assim o templo estava repleto de oração, louvor e 
música durante 24 horas do dia. 

1.2 Essênios 

Um dos quatro braços do Judaísmo nos tempos de Jesus, os Essênios, 
acreditavam em 24 horas em oração.  A comunidade era dividida em três 
partes, assim eles realizavam vigílias a cada três dias, ficando acordados e 
oravam de uma noite à outra. 

1.3 Igreja Cristã Primitiva 

A igreja primitiva nasceu de uma reunião de oração 24-7. Geralmente é bem 
aceito o fato que os discípulos oraram unidos por dez dias antes da descida 
do Espírito no dia de Pentecostes. 
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1.4 O deserto Egípcio 

No século III e IV, muitos Cristãos no Egito iam para o deserto para orar e 
meditar. Muitos devotos, homens e mulheres, se instalavam no deserto. 
Hoje, o trabalho de alguns destes cristãos ainda estão reluzindo. Este 
período é sempre lembrado como o tempo dos pais do deserto. Eis um 
exemplo de um destes movimentos de oração: Na parte mais oeste do 
deserto egípcio, em uma área conhecida como Wadi El Natrun (o Vale do 
Sal), São Macarios construiu quatro mosteiros. (Estes não foram os únicos 
mosteiros construídos naquela área, mas servem como exemplo.) Cerca de 
8.000 a 10.000 monges viveram isolados nas proximidades destes mosteiros 
(num total de aproximadamente 40.000). Oração era o objetivo principal 
deles. Eles oravam de 12 a 20 horas por dia. Todos os dias, eles oravam 
sistematicamente todos os 150 Salmos, os profetas e grandes porções do 
Novo Testamento! Estas orações, que geralmente eram feitas noite e dia, 
levaram a um avivamento que se espalhou como fogo do Egito para a 
Etiópia. Síria, Grécia e outras partes da Europa e Rússia. O evangelho se 
espalhou por todo o Norte da África. Os monges trabalhavam, de fato, com 
oração as 24 horas. Eles oravam a Palavra e as promessas de Deus noite e 
dia. Os crentes podem aprender muito com o estilo de vida de oração destes 
pais do deserto. 

1.5 Morávios 

Em 1727, os Morávios em Hermhut começaram uma sentinela de oração 24-
7-365 que se prolongou por 125 anos. Ela começou com 48 homens e 
mulheres que oravam por uma hora em pares. Mais tarde se juntaram a eles, 
outros cristão, jovens e crianças. Nos primeiros 25 anos, a pequena igreja 
Morávia com cerca de 600 membros, enviou mais missionários que toda a 
igreja Protestante tinha enviado nos últimos 200 anos. Entre outras coisas 
podemos apontar o avivamento no começo do século XVIII, a plantação de 
igrejas Morávias em muitos países e a origem da Igreja Metodista como 
resultado desta sentinela de oração. 

1.6 Casa Internacional de Oração (IHOP –Kansas city) 

Nos meados dos anos 80 o Senhor chamou Mike Bickle para ter uma vida de 
oração. Ele estabeleceu inúmeros grupos de oração e encorajava as 
pessoas a gastarem mais tempo em oração. Depois de cerca de 13 anos, 
estes grupos começaram a orar 12 horas por dia e desde 1999, eles têm 
orado 24-7-365 em Kansas City. Ela é chamada de Casa Internacional de 
Oração. A missão destes intercessores é estabelecer sentinelas de oração 
semelhantes em todo o mundo. Mike Bickle e a equipe que trabalha com 
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ele,desenvolveram um modelo de oração chamado “Harpa e Tigela”. O 
modelo combina escrituras, louvor, adoração, batalha espiritual e intercessão 
em uma maneira única(www.fotb.com). Este modelo de oração pode ser 
descrito como uma forma de oração: no mesmo espírito que no Tabernáculo 
de Davi, eram oferecidas orações as 24 horas do dia. 

1.7 Casa de Oração para todas as Nações em Jerusalém 

A Casa de Oração para todas as Nações em Jerusalém foi estabelecida por 
Tom Hess. Ele mudou-se para Jerusalém em 1987 para estabelecer uma 
sentinela de oração de 24 horas, para orar pela paz de Jerusalém e pelas 
nações do mundo. A Sentinela dos Portões de Jerusalém é parte desta 
iniciativa de oração: 12 equipes de oração oram diariamente por 2 horas nos 
12 portões de Jerusalém. Em setembro de 1999, Hess convocou pela 
primeira vez as sentinelas de 24 horas de oração. Estavam representadas 
muitas nações nesta reunião e Hess está atualmente trabalhando muito para 
estabelecer sentinelas de 24 horas de oração em todo o mundo. Durante a 
década passada, muitas outras sentinelas de oração têm sido estabelecidas 
em Israel.(www.jhphan.org; jhophan@jhophan.org). 

1.8 Polônia 24 

Polônia 24 horas é uma sentinela nacional onde mais de 50 cidades/vilas e 
inúmeras congregações se revesam e cada uma é responsável por um dia 
do mês nos 24/7. 

1.9 EUA/DC Sentinela de Oração, Washington DC, EUA 

Em 1988 um grupo de líderes Cristãos nacionais organizaram uma semana 
de 24 horas de orações em um local estratégico em Washington, DC. Os 
resultados foram encorajadores. Os líderes sentiram que o Senhor queria 
que eles continuassem se concentrando em oração, mas eles não 
conseguiram cumprir ao chamado. Entretanto, em 1997, aconteceu um novo 
chamado à oração e a Sentinela de Oração EUA/DC foi estabelecida como 
uma sentinela de oração nacional para orar pelos EUA 24 horas por dia, com 
o foco especial em Washington DC, o Presidente e o papel estratégico dos 
EUA nos planos de Deus para o mundo. Um calendário de oração central é 
composto com os nomes de indivíduos e grupos de oração que se 
comprometeram de orar em uma hora específica toda semana, ou pelo 
menos uma hora em um tempo determinado uma vez por mês. No momento 
(2005), mais de 3 milhões de intercessores estão envolvidos nesta sentinela 
de oração. 
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1.10  Torres de Oração na Indonésia 

Através do trabalho de redes de oração nacional na Indonésia, tem sido 
estabelecidas torres de oração em mais de 500 cidades. Existem torres de 
oração em muitas cidades e em média, mais ou menos 16 intercessores 
ficam responsáveis por cada torre de oração e de orar nestas sentinelas. 
Eles dividem em turnos de quatro horas por dia. Durante a semana, outras 
pessoas que desejarem orar (indivíduos e grupos) também podem vir para as 
torres de oração e terem o seu tempo. As vezes, intercessores permanecem 
lá por um mês ou mais, até que outros venham e os substitua por uma 
período similar. Até mesmo crianças(4-14 anos) estão envolvidos em orar 
nestas torres de oração. 

1.11  Sentinelas de Oração pelos viciados em drogas 

Uma esposa de pastor de Pretória, na África do Sul, cujo filho estava viciado 
em drogas, se recusou a abrir mão de seu filho e começou a orar 
intensamente. Em 2001 ela reuniu um grupo de pais todas as sextas-feiras 
do mês para orarem a noite toda pelos seus filhos que estavam envolvidos 
com drogas. Depois de três anos (2001-2004) este grupo de vigília cresceu 
para 36 cadeias de oração 24/7/365 que oram por jovens viciados em 
drogas. Atualmente (setembro 2006), existem 288 sentinelas de oração 
24/7/365 como estas, orando pelos jovens envolvidos com drogas e  
ocultismo. Mais de 50% destas 288 sentinelas estão orando literalmente 24 
horas por dia. Doze mil pessoas estão envolvidas nestas sentinelas. 

1.12  Salas de Oração nas Igrejas 

Nos anos 90 o Pastor Tackle (EUA) estabeleceu uma sala para horar 24 
horas por dia em sua igreja. Foi um sucesso e desde então Tackle tem 
estado ativamente envolvido em estabelecer esta visão em todos os EUA e 
também em outros países do mundo. 

1.13  Círculo de Oração em 15 cidades em 5 semanas 

Em uam área rural de uma das províncias da África do Sul, um grupo de 28 
intercessores oraram dia e noite durante os 31 dias de Maio de 2004. Depois 
disso, eles convocaram 15 cidades pequenas para participarem em 
sentinelas de oração dia e noite. Três cidades dividiram entre elas uma 
semana de 168 horas e se responsabilizaram por um tempo de oração de 
24/7 a cada cinco semanas. Atualmente eles estão ocupados estabelecendo 
sentinelas de oração similares em outras quatro áreas. 
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1.14  Favelas saturadas com sentinelas de oração 

Um pastor em uma comunidade (favela) chamada Orange Farm, com 1.3 
milhões de habitantes, ao sul de Soweto na África do Sul, teve a idéia de 
saturar a favela com sentinelas de oração. A favela foi dividida em 10 setores 
e engloba outras 10 vilas menores a sua volta. O pastor estabeleceu 
sentinelas de oração em todas os 20 setores e vilas. Atualmente funcionam 
62 sentinelas de oração (das quais em pelo menos 25 delas eles já estão 
orando 24 horas por dia), envolvendo 40% de todas as igrejas da favela. 
Segundo os relatórios policiais, nos últimos 6 meses a criminalidade caiu em 
média 20% ao mês. Existe um fluxo constante de pessoas que aceitam o 
Senhor Jesus como Salvador. Eles têm visto muitas curas, restauração de 
casamentos e relacionamentos familiares, como também libertação de 
oprimidos. 

1.15  Os jovens e 24/7 

Um movimento de oração muito dinâmico é o que começou entre os jovens 
na Inglaterra em 1999. Em setembro de 1999, Pete Greig desafiou 200 
jovens de uma igreja na pequena cidade de Chichester, perto de 
Southampton na Inglaterra, a orar um pelos outros por 24 horas por dia por 
30 dias. Eles oraram dias e noites por mais de três meses. Em dezembro de 
1999, estava estabelecido um novo movimento de oração. Atualmente 
(2005), o movimento é conhecido entre os jovens como 24-7. Os grupos de 
jovens decoram o lugar usado como sala de oração com muita criatividade e 
então começam a orar por 168 horas, geralmente de Segunda a Domingo. 
Algumas vezes a sala de oração é mantida aberta por semanas. Quando 
estas sentinelas de oração se tornam 24-7-365, elas são chamadas de Boiler 
Room (Salas de Caldeira). Está ficando cada vez mais  comum falar de 24-7 
como Boiler Room. No começo de 2006, já existiam 65 países enganjados 
com este movimento de oração 24-7 e estava crescendo.(www.24-
7prayer.com). 

1.16  Denominações e Organizações Cristãs 

Do movimento de oração 24-7 que começou entre os jovens na Ingalaterra, 
gradualmente se desenvolveu uma nova tendência. Inicialmente, o Exército 
da   Salvação na Austrália e depois na Inglaterra solicitou que 52 de suas 
agências orassem 24 horas por uma semana. Quase que de imediato estas 
agências começaram a testemunhar que a atmosfera destas   agências 
tinham mudado. Algumas agências relataram que o número de arrependidos 
tinham triplicado e que estava ocorrendo um crescimento especial. A 
JOCUM, com 16 bases na Europa Ocidental, estabeleceu que durante um 
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ano eles se revesariam em oração, cada base ficou responsável de orar por 
uma semana e cobrir o ano todo com orações 24-7. No começo de 2005, 
haviam 13 denominações e organizações Cristãs somente na Inglaterra que 
decidiram cobrir todo o ano com orações 24-7. 

1.17 Montanhas de Oração 

A Coréia do Sul é bem conhecida pelas montanhas de oração. Várias 
denominações estabeleceram lugares nas montanhas onde o povo pode ir 
para orar noite e dia. Muitos destes lugares têm acomodações adequadas, 
têm uma capela, salas de reuniões, estações de oração e cubículos de 
oração onde as pessoas podem orar sozinhas. Os cristãos geralmente vão lá 
para orar (e também para jejuar) por períodos de até quarenta dias. Na 
maioria destaas montanhas de oração existe um fluir contínuo de visitantes 
que vêm para orar. Eles oram por assuntos pessoais, também pelo país, pela 
Coréia do Norte e pelo mundo. De acordo com a igreja na Coréia do Sul, a 
preservação política e a estabilidade na Coréia do Sul, assim como o 
crescimento da igreja no país, pode ser atribuído às orações feitas nestes 
locais nas montanhas. 

1.18  Sentinelas que oram a Palavra 

Durante os 10 dias de oração 24 horas, de 6 a 15 de maio de 2005, uma 
igreja em Pretória, na África do Sul, estabelecceu três sentinelas de oração 
que oravam somente as Escrituras. Na primeira sala de oração os 
intercessores leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e oraram por 240 
horas. Na sala de oração número dois eles leram os Salmos, a oração de 
Jesus e algumas outras orações no Velho Testamento. Na terceira sala de 
oração eles leram volumes extraídos das Escrituras (milhares de promessas, 
mandamentos, as orações dos apóstolos no NT, Escrituras sobre o caráter 
de Deus, sobre o propósito de Deus para a humanidade, etc). De 17a 23 de 
outubro de 2005, a igreja local e grupos das igrejas se reuniram, literalmente 
em centenas de lugares na África do Sul para ler e orar a Palavra (de 
Gênesis a Apocalipse, como também Salmos) por 168 horas. 

1.19  Prisões 

Grupos de Cristãos têm estabelecido sentinelas de oração 24/7/365, 
dinâmicas, em várias prisões na Argentina (ex. Olmos e Cristo a única 
esperança). Eles oram uns pelos outros, pelas suas famílias, suas 
comunidades, pelo país e o mundo.  Existem testemunhos extraordinários 
de conversões e mudanças de vida dos prisioneiros e outras transformações 
nas prisões da Argentina. A maioria dos frutos é devido à orações 
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initerrúptas, dia e noite. Muitas prisões na África do Sul têm orado 
repetidamente noite e dia, por períodos de 7 dias, nos últimos dois anos. 
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2 SEÇÃO 2 - A razão para orar noite e dia 
    
 
     2.1 Base nas Escrituras para orar noite e dia 
     2.2 Benefícios de se orar noite e dia 
     2.3 Oração e ação 
     2.4 Um pequeno estudo sobre o uso da palavra “sentinela” nas Escrituras 
 
 

2.1 Base nas Escrituras para orar noite e dia 

 
O conceito de se orar noite e dia está enraizado em algumas Passagens e 
princípios Bíblicos: 

 
1. Deus olha por nós 24 horas por dia (Sl.121) e na Sua Palavra Ele nos 

convida a vigiar e orar com Ele. Apocalipse 4-5 nos diz que, os anjos e os 
24 anciões, adoram a Deus noite e dia, literalmente. A Bíblia nos ensina a 
orar para que seja feita a vontade de Deus na terra como é feita nos céus e 
nos céus existe somente louvor, adoração e intercessão, 24 horas por dia. 
É por isso que cremos que louvor, adoração e oração deve acontecer na 
terra 24 horas por dia. A única maneira para que isso seja realizado, é 
estabelecendo sentinelas de oração de 24 horas. 

2. No Velho Testamento, o fogo do altar era mantido aceso: “Mantenha-se 
aceso o fogo no altar; não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote 
acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará ele a 
gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente 
aceso no altar; não deve ser apagado.” (Lv. 6:12-13). Os dois papéis 
principais do sacerdote eram: a) intercessão (através de orações e 
oferendas); e b) louvor e adoração. O fogo no altar era um símbolo contínuo 
de louvor, adoração, intercessão e reconciliação feita pelos sacerdotes. 

3. Deus mesmo nos chamou como sentinelas nos muros para orar pelo 
cumprimento de Suas promessas:  “Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus 
sentinelas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão; vós, os que 
fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até 
que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra (Is 62:6-
7). Nota: a) é Deus mesmo que chama os sentinelas; b) eles têm que 
permanecer diante d’Ele 24 horas por dia; e c) o sentinela não deve se calar 
ou deixar que Ele descanse até que sejam cumpridas todas as Suas 
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promessas. A Palavra de Deus contém milhares de promessas para Seus 
filhos e as Escrituras nos instrui a orar continuamente para o cumprimento 
destas promessas. 

4. Em Lucas 18:7 Deus promete que fará justiça por nós (concertar o que está 
errado – crime, violência, pobreza, uso de drogas, corrupção, imoralidade, 
injustiça, casamentos desfeitos e epidemia da AIDS) se nós clamarmos a 
Ele dia e noite. “Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que 
clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar?” (Lc 18:7). 

5. As cartas de Paulo falam com freqüência sobre intercessão dia e noite para 
a igreja e pelo avanço do evangelho. 

6. Para servir a Deus noite e dia através de louvor e adoração, para crescer 
em intimidade com Deus e para viver a expressão de Sua glória. Ap. 4:8-11 
“E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis 
asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro; não têm descanso, nem 
de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o 
Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir.  Quando esses 
seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra 
sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro 
anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, 
adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas 
coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso,        
de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste,      
sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas.” 

7. Orando por esta geração de pessoas jovens para voltarem a Deus e se 
tornarem homens e mulheres temente que cumprirão o Grande 
Mandamento e a Grande Comissão. Lm.2:18-19: “O coração de Jerusalém 
clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como 
um ribeiro, de dia e de noite, não te dês descanso, nem pare de chorar a 
menina de teus olhos! Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias; 
derrama, como água, o coração perante o Senhor; levanta a ele as mãos, 
pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as 
ruas.” 

2.2 Benefícios de se orar noite e dia 

 
1. Uma sentinela de oração 24-7 será uma maneira que a igreja terá de 

cumprir o mandamento de Deus de ser uam casa de oração para as nações 
(Is.56:7). Implementando sentinelas de oração 24-7, as igrejas são capazes 
de se responsabilizarem e se colocarem como sentinelas sobre os muros 
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pela igreja do mundo todo, por sua própria comunidade, seu país e por 
outras nações. 

2. 24 horas de louvor, adoração e intercessão trás uma dimensão nova e mais 
profunda em relação ao relacionamento do intercessor com Deus. 

3. Uma sentinela de oração 24-7 tem alvo de orar pela grande colheita. 
4. Através das sentinelas de oração nós podemos orar noite e dia pelas 

nossas próprias necessidades e pelas necessidades da comunidade. 
5. Oração dia e noite nos ajuda a perseverar em oração, para continuar em 

oração e orar continuamente como a Palavra nos manda fazer. 
6. Uma sentinela de oração 24-7 promove unidade entre os crentes, porque 

eles buscam o mesmo objetivo e oram juntos para alcançá-los. Melhora o 
relacionamento entre as igrejas e denominações. 

7. Ajuda cada intercessor e grupo de oração a entender que eles têm 
responsabilidade e saber que não estão orando sozinhos os fortalece, o 
que para a maioria das pessoas é um grande encorajamento. 

8. A história mostra que orações noite e dia têm um grande impacto na 
comunidade e no mundo.  

 

2.3 Oração e Ação 

 
A oração não é o fim. Oração nos leva a comunhão com Deu o Pai, Jesus Cristo e 
o Espírito Santo. Quando nós começamos a ter comunhão com Jesus, Ele 
revelará Seu coração a nós e nos levará aos necessitados. O propósito de orar é 
para nos fortalecermos e sermos capazes de viver o Grande Mandamento 
(amar...) e a Grande Comissão (de ir...). Nós não oramos somente por orar. 
Orações verdadeiras nos levarão sempre a agir: tocando a vida das pessoas com 
o amor e compaixão de Cristo. 
   

1. A oração deve levar sempre a um estilo de vida missionário – levando o 
amor e a vida de Jesus às pessoas necessitadas de salvação, conforto e 
cura. 

2. Construindo uma fundação de oração, nós precisamos viver como 
discípulos de Jesus, seguindo-O onde Ele for, independente do preço a se 
pagar. 

3. Oração precisa nos levar a uma vida de compaixão para com os 
necessitados. 

4. Oração forma a base do Cristianismo para se viver em paz, reconciliação e 
em amor uns com os outros. 
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5. Oração nos leva a uma vida de intimidade com Jesus. 
6. Através da oração nós recebemos poder de Deus (através do Espírito 

Santo) para sermos  testemunhas do amor, salvação e compaixão de Jesus 
e para levar isto aos confins da terra. 

 

2.4 Um pequeno estudo sobre o uso da palavra “sentinela” nas 
Escrituras 

 
Em Gn.2:15 Deus escolhe o homem como Seu representante, pessoas como 
sentinelas, guardiões do Jardim do Éden. A palavra hebraica para “guardar” é 
shamar, uma das três palavras usadas para sentinela no Velho Testamento. 
Adão foi advertido a cuidar do jardim e a mantê-lo. As outras duas palavras são 
natsar e tsaphah. Todas estas três palavras hebraicas implicam em proteção e 
defesa, como também a ação de agressão e ofensa. Nós podemos, entretanto, 
dizer que estas palavras atualmente significam guardar ou proteger vigiando, 
para preservar ou esconder. 
 
As duas palavras gregas para “guardar” são gregoreuo e agrupneo. Ambas 
implicam em proteção, mas literalmente significam, “estar acordado ou sem 
dormir”. As palavras se referem a sentinela, um escoteiro, um guarda noturno – 
aquele cujo objetivo é de ficar acordado, de estar atento a sinais de perigo. 
 
No tempos do Velho Testamento, um sentinela era responsável por a) vigiar as 
plantações; e b) vigiar os inimigos dos muros da cidade.  Durante o tempo da 
colheita (o mesmo no sentidpo espiritual), o serviço do sentinela era essencial. 
Agora é tempo de colheita por todo o mundo, é por isso que precisamos de 
sentinelas – para vigiar a colheita de Deus (João17:12) e protegê-la. Os  
sentinelas eram, no entanto, colocados sobre os muros das cidades para 
proteger seu povo e guardá-la. (Is1:6-8; Is 62:6; Ez 22:30). 
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3 SEÇÃO 3 - Guia Geral 
 

 
  3.1  Locais usados para sentinelas de oração 
  3.2  Maneiras diferentes de envolver as pessoas 
  3.3  Envolvimento e freqüência 
  3.4  Diferentes nomes usados para sentinelas de oração noite/dia 
  3.5  Os alvos de oração das sentinelas 
  3.6  Websites disponíveis 
 
 

3.1 Locais usados para sentinelas de oração 

 
Por todo o mundo as pessoas têm usado todo tipo de ambiente para estabelecer 
suas sentinelas. Segue alguns exemplos destes locais: 

• casas ou apartamentos 
• garagens e depósitos 
• casas de fundo, sótãos ou porões 
• cabanas 
• capelas ou prédios de igrejas 
• salas dedicadas a oração 
• escritórios ou salas em centros comerciais 
• dentro de prisões 

 

3.2 Maneiras diferentes de envolver as pessoas 

 
• Indivíduos com os mesmos ideais se revesarão de hora em hora, cobrindo 

as 24 horas. 
• Uma igreja local fica responsável de cobrir uma semana 24/7. 
• Um grupo de igrejas locais se une. Ficando cada igreja responsável, por 

exemplo, por um dia da ssemana e desta maneira eles estabelecem 
sentinelas 24/7/365. 

• Uma comunidade decide que eles precisam orar 24/7. Então se unirão 
igrejas locais, indivíduos, grupos de oração e grupos de jovens e encherão 
a sala com orações 24/7. 
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• Jovens nos colégios/ faculdades ou universidades se comprometem a 
estabelecer oração 24/7 em seus campus. 

• Algumas vezes as crianças (6-14 anos) são mobilizadas a orar. Eles podem 
ser encaixados em uma sentinela existente ou se comprometerem em 
certas horas por semana. 

• Um número crescente de pessoas em todo o mundo se comprometerão em 
períodos de tempo (alguns meses, um ano ou mais) para servirem de 
tempo integral como missionários de oração em sentinelas de oração. 

 

3.3 Envolvimento e freqüência 

 
• Alguns indivíduos desejarão orar uma hora por dia. 
• Alguns poderão vir uma vez por semana ou a cada quinze dias. 
• Outros virão de vez em quando. 
• Alguns virão pelo período de uma hora, outros virão por duas ou mais.  
• Algumas igrejas usam períodos de uma hora, outras usam duas horas ou 

meia hora. 
• As crianças podem pegar períodos de 10-15 minutos. 
• Algumas sentinelas pedirão à igreja local para orarem por um dia por 

semana ou um dia por mês. 
• Algumas sentinelas são muito desorganizadas e as pessoas vêem e vão 

expontâneamente. Outras são disciplinadas e esperam que os participantes 
sejam bem pontuais e cumprarm seus horários. 

 

3.4 Diferentes nomes usados para sentinelas de oração noite/dia 

 
• Correntes de oração 
• Salas de oração 
• Casas de oração 
• Salas da fornalha 
• Sentinelas 24/7 
• Torres de oração 
• Casas do poder 
• Montanhas de oração 
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3.5 Os alvos de oração das sentinelas 

 
As sentinelas de oração têm sido estabelecidas por uma grande variedade de 
razões ou propósitos, por exemplo: 
 

• Como centros de louvor e adoração. 
• Orações de intercessão e batalhas espirituais. 
• Para orar a Palvra de Deus (ex: Sentinela Global de Oração, na Cidade do 

Cabo, África do Sul). 
• Por orações solitária, silenciosas, de meditação ou contemplação (ex: Taize 

na França) 
• Uma combinação de louvor, intercessão e guerra espiritual ( ex: Casa 

Internacional de Oração em Kansas City, EUA) 
• Orando pelas nações do mundo 
• Orando pelas necessidades básicas da comunidade 
• Orando pela nação: avivamento, economia, situação política, etc. 
• Orando pela igreja local 
• Qualquer combinação dos itens anteriores 

 

3.6 Websites disponíveis 

 
www.global24-7.org 
www.24-7prayer.com 
www.fotb.com 
www.jwipn.com 
www.xtremeprayer.com 
www.ipcprayer.org 
www.globaldayofprayer.com 
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4 SEÇÃO 4 - Como oraganizar uma sala de oração 
 

 
  4.1 Orientação para sentinelas de oração 24-7-365 
  4.2 Valores e princípios para formar uma sentinela de oração 24-7-365 
  4.3 Orientação para estabelecer uma sentinela de oração 24-7 (168 horas) 
         1.  Princípios básicos para se lembrar ao estabelecer uma sentinela de 
              oração 
          2. Orientação geral 
          3. Como organizar uma sala de oração 24-7 
          4. Outras idéias 
4.4 Exemplo de uma sala de oração interative com vários ambientes 
 

 

4.1 Orientação para sentinelas de oração 24-7-365 

 
• Manter uma sala de oração funcionando por uma semana é uma coisa, mas 

é bem diferente mantê-la por 365 dias, ano após ano. 
• Em primeiro lugar é preciso lembrar que precisamos de mais gente para 

manter uma sentinela de oração por 365 dias. 
• Segundo, é necessário que se tenha muitos intercessores dedicados. 
• Terceiro, requer um planejamento cuidadoso, motivação e direcionamento. 
• É necessário uma boa equipe para manter a sentinela de oração: um 

coordenador geral; coordenadores para cada dia da semana; uma equipe 
administrativa e de preferência um escritório administrativo; uma equipe que 
possa coletar o material de oração, processá-lo e torná-lo acessível para o 
intercessor seja impresso ou via e-mail; uma equipe responsável pela 
limpeza e decoração do ambiente; alguém responsável pelos horários de 
oração; etc. 

• É preciso que haja um processo contínuo de recrutamento de novos 
intercessores para se  juntrem à sentinela. Eles devem cobrir os horários de 
pessoas que se mudarem para outra cidade, ou que abandonarem por 
cançaso. 

• É indispensável manter os interccessores sempre motivados a continuar e 
de equipá-los para orações mais intensas. Lembre-se que alguns participam 
das sentinelas de oração como indivíduos ou como membros de um grupo 
pequeno e talvez não tenham contato com outros intercessores. O 
intercessor pode facilmente se sentir isolado e se desanimar. 
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4.2 Valores e princípios para formar uma sentinela de oração 24-7-365 

 
• Passe a visão de se orar noite e dia e continue a insentivar dia a dia, 

semana após semana. As pessoas precisam de direção e encorajamento. 
• Os líderes (como também os líderes da sentinela) devem crer no poder e na 

necessidade da oração. 
• A liderança da igreja precisa dar o exemplo de oração. 
• Prepare as estratégias e incorporre-as às atividades existentes para 

começar a 24/7. 
• Cuidadosamente delegue as responsabilidades – Com o crescimento da 

sentinela, você irá precisar de indivíduos com dons específicos para 
ajudarem a resolverem as necessidades físicas e espirituais que possam 
ocorrer com o crescimento. Você poderá precisar, por exemplo, de um bom 
administrador. 

• Ligar o 24/7 com com outros diferentes ministérios da igreja. 
• Mantê-lo simples – são as estratégias simples que tornam a oração fácil. A 

responsabilidade básica é orar e convocar o povo a orar. 
• Manter a comunicação com o povo e prover informação de oração – faça 

uso de algum material de oração antigo e cartas de oração que falem sobre 
o chamado Bíblico de oração. 

• Busque unidade no Espírito Santo. 
• Entenda a pressão da sociedade moderna – Nós somos chamdos a 

encorajar as pessoas a orarem e não para pressioná-las. Facilite a vinda 
das pessoas e não as critique se não vierem. O fato de orarmos mais que 
outras pessoas não faz de nós crentes melhores. Algumas pessoas podem 
orar por horas, enquanto outras conseguem orar somente meia hora. 

• Enfatize a importância da dedicação pessoal e dedicação familiar – Orar na 
sentinela de oração não deve substituir seu tempo pessoal com Deus. 

• Seja criativo e preparado para mudança – Leia e ouça. Envolver os jovens 
requer  ainda mais criatividade. 

• Dê espaço e crie oportunidades para ensinar e equipar os intercessores. O 
povo também prrecisa de ensino prático de oração. 

• Ter uma casa de oração não é um desafio – é um mandamento Bíblico 
(Mt.21:13). 

• Acolha aqueles que são chamdados para o ministério integral de 
intercessão. O Senhor está levantando sentinelas de tempo integral em 
todo o mundo, um chamado objetivo para a casa de oração. Você pode ter 
um destes homens ou mulheres em sua congregação que buscarão o 
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ministério de estar diante de Deus diariamente em jejum e oração, como 
Ana no Velho Testamento (Lucas 2:37). 

• Tenha o cuidado de edificar largo e profundo – O movimento de oração está 
crescendo e se fortalecendo. O movimento de oração 24/7 ajuda quem 
deseja desenvolver uma vida de oração profunda com Deus. 

• 3 dicas para lembrar em sustentar uma sentinela noite e dia: a) disciplina 
pessoal, b) perseverança, c) compromisso pessoal (com o seu horário). 

 

4.3 Orientação para estabelecer uma sentinela de oração 24/7 (168) 

 
O princípios básicos a seguir devem ser lembrados quando se estabelecer 
uma sentinela de oração: a igreja local sempre deve ser respeitada. Se você 
deseja estabelecer uma sentinela 24/7, considere a igreja local como a pedra 
fundamental. As igrejas locais deveriam ser casas de oração. 

 
1. Princípios básicos para se lembrar ao estabelecer uma sentinela de 

oração 

• A Palavra de Deus deve ser de fundamental importância em uma 
sentinela de oração. Muitas orações são baseadas em agendas e 
desejos pessoais. As promessas de Deus são reveladas a nós em 
Sua Palavra e a Palavra nos ensina sobre Sua vontade. Eis  porque é 
essencial que os crentes recomecem a orar a Palavra de Deus. 

• As quatro formas básicas de oração são adoração/louvor, confissão 
de pecados, intercessão e agradecimentos. O louvor e adoração 
reconhece o domínio de Cristo e O exalta. Confissão de pecados 
remove tudo o que nos separa de Deus. Oração intercessória é 
clamar a intervenção de Deus nas necessidades das pessoas. Todos 
estes elementos são importantes em uma sentinela de oração, 

• Sentinelas de oração não devem colocar orações por necessidades 
pessoais em primeiro plano. Durante uma sentinela de oração, o foco 
deve ser nas necessidades da igreja/comunidade/cidade e do mundo 
todo. 

• Não se precipite com sentinelas de oração 24/7. Comece com um dia 
por semana, quarenta horas em um final de semana ou uma semana 
de noite e dia de oração (168 horas). Repita algumas vezes o 
processo, depois comece a planejar uma sentinela de oração 
24/7/365. Uma sentinela de oração 24/7/365 é um grande desafio que 
requer muita administraçao. Se prepare e encontre as pessoas certas 
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que irão levar a visão cuidadosamente antes de começar uma 
sentinela de oração 24/7/365. As vezes alguém se sente tão inspirado 
que você deseja continuar orando “até a volta de Jesus”! 

 
2. Orientação geral 

• Uma sentinela de oração de 7 dias ou rede de oração pode envolver 
indivíduos, grupos, igrejas, vilas/cidades ou regiões/bairros. 

• As igrejas podem começar sentinelas de oração um dia de 24 horas 
uma vez por semana e quando mais pessoas se envolverem, podem 
gastar mais dias em oração. Quando se tiver intercessores suficientes 
para preencher todas as horas de um dia, a corrente pode ser 
fortalecida; se estabelecer uma segunda corrente que ora no mesmo 
dia.  As horas na sentinela de oração podem ser distribuídas por 
indivíduos, grupos de oração, grupos de jovens, grupos de células, 
etc. 

• Cada igreja deve cooperar com outra igreja, ou outras igrejas para 
encorajá-los a estabelecer uma sentinela de oração 24/7. Desafie e 
anime igrejas, grupos de oração não-denominacional e organizações 
Cristãs, para que cada um pegue um bloco de sete dias (168 horas) 
para horar por 24 horas por dia, e então estabelecer tais sentinelas de 
oração em suas comunidades pelo menos duas ou três vezes por 
ano. A igreja ou um grupo de igrejas (pode ser um grupo de 20 ou 30 
igrejas) pode pegar um dia por semana, o ano todo, para horar por 24 
horas. Coopere com quantas igrejas puder para estabelecer 
sentinelas de oração 24/7 em certo bairro ou região. Nem todas as 
igrejas poderão se responsabilizar por 24 horas toda semana. Nestes 
casos, comece com 6, 12 ou 18 horas. Duas ou três igrejas podem, 
por exemplo, cada uma pegar um número de horas de um certo dia e 
preencher assim as 24 horas. 

• Uma sentinela de oração 24-7 irá promover um entendimento para a 
necessidade urgente de oração.  Após o estabelecimento de 
sentinelas de oração nas comunidades sempre acontece um 
rompimento no mundo espiritual. 

• Após a utilização da igreja local como pedra fundamental para o 
estabelecimento de uma sentinela de oração 24 horas, outros 
modelos também podem ser utilizados para encorajar oração 24/7. 

• Cada grupo pode ficar resonsável por uma hora de oração. 
Providencie material para que alguns grupos possam orar por duas 
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horas seguidas. Se 24 horas é muito tempo, comece com uma 
corrente de 12 ou 18 horas. 

• Eleja um coordenador e um sub-coordenador para cada 24 horas da 
corrente. 

• Uma sentinela de oração pode funcionar de duas maneiras: a) 
Encontre um local na igreja ou em outro lugar que esteja disponível 
24 horas por dia, onde as pessoas possam se reunir e orar, ou b) 
deixe que os indivíduos ou grupos decidam onde eles querem se 
reunir em sua hora para orar (por exemplo, em suas casas). 

 
Estas orientações são apenas sugestões. Seja criativo.  Que o Espírito do 
Senhor possa guiá-lo a fazer de uma maneira totalmente diferente. Não 
existe a maneira certa ou errada de orar.  

 
3. Como organizar uma sala de oração 24-7 

• Um período de oração de 7 dias pode ser de meia noite de domingo 
até a meia noite do próximo sábado. 

• A porta da sala de oração deve permanecer aberta dia e noite. A sala 
de oração deve ter um lugar onde os membros de uma igreja ou 
comunidade sejam capazes de estar face a face com Deus, 
experimentar Sua presença e falar com Ele sobre as necessidades do 
mundo. 

• Um manual 24-7 ( entitulado Manual da Sala da Fornalha – 
especialmente para os jovens) está disponível em inglês no site 
www.xtremeprayer.com 

• Encontre uma sala, ou um local e transfoeme-o em uma sala de 
oração por sete dias. Uma sala específica onde as pessoas possam 
ficar é o que mais funciona. Esteja firme e encorage as pessoas a 
virem à sala de oração para orar! 

• Providencie segurança, se for necessário. 
• Se várias igrejas participam de um 24-7, a sala de oração não deve 

estar em nenhuma das igrejas envolvidas. Um local neutro é mais 
recomendado. 

• Certifique-se que os banheiros estejam abertos por 24-7. 
• Divida a sala de oração em seções diferentes onde as pessoas 

possam sentar e orar. Chame estas seções de ambientes de oração 
(ou muros de oração) e explique aos visitantes que eles podem vir 
orar em qualquer um dos ambiente a qualquer hora. Os músicos 
podem louvar o Senhor com sua música no Muro de Louvor, ou 
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alguém pode tocar um CD. Talvez seja uma boa idéia alguém fixar 
partes das Escrituras com as promessas de Deus no Muro das 
Promessas, assim os intercessores podem ficar lá perto e orar as 
Escrituras. Crie um Muro de Gratidão ou um cantinho onde as 
pessoas possam colocar testemunhos de orações respondidas e 
notas de agradecimento. Um Muro das Lamentações também é uma 
boa idéia; os nomes das necessidades e outros pedidos de oração 
podem ser colocados lá. As estações de trens são lugares populares 
para os artistas do grafiti (pichação), então crie um Muro de Grafiti no 
qual as pessoas podem escrever poemas espirituais, cartas e 
provérbios, ou expressar-se com desenhos. Prepare-se, pois quando 
as pessoas começam a orar intensivamente eles ficam mais criativos, 
coloque folhas de papel ou cartolinas nas paredes, assim eles 
poderão escrever ou desenhar. Espalhe algumas almofadas no chão, 
onde as pessoas possam ficar quietas e gastar tempo com o Senhor. 

• Tenha certeza de ter canetas, papéis, giz de cera e tintas na sala de 
oração. Ajuda muito se alguém pode ilustrar sua oração e colocá-la 
na parede. 

• Providencie chá, café e água. 
• Orações práticas de evangelismo: Dirija-se à escola mais próxima, 

delegacia, centro comercial, ponto de táxi ou mercado municipal e ore 
no local pelas pessoas que trabalham lá. Você pode estabelecer um 
local de oração lá por um dia ou sete, assim as pessoas que precisam 
de oração podem pedir a você que ore por elas. 

• Lembre-se, este é um desafio muito grande para uma pessoa, então 
peça a algumas outras pessoas com dons de administrar que lhe 
ajudem com as implementações práticas de sua semana de oração. 

• Peça a ajuda de alguns voluntários com o transporte, especialmente 
para levar as pessoas à sala de oração durante a noite. 

• Ore com o intercessor que irá orar após você. 
• Inclua equipes de louvor e adoração no seu horário e convide-os a 

gastarem duas horas louvando e adorando o Senhor no seu local. 
• Organize-se par ajudar os mais idosos e mães com filhos pequenos 

para virem em grupos durante o dia, e para os jovens encherem o 
local nos finais de semanas. Os jovens podem ficar a noite toda na 
sexta-feira ou no sábado. Deixe que os dorminhocos tragam seus 
colchões, mas eu posso garantir que eles não o usarão. 
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• Encorage os grupos de jovens (ou pessoas mais velhas), grandes 
grupos de oração, congregações locais ou igrejas do bairro a 
estabelecerem juntos uma 24-7. 

• Alcançando o necessitado: Você pode pedir às pessoas que vêm orar 
durante a semana para trazerem alimentos, roupas, móveis e 
cobertores para suprir aos necessitados. Quando se der um destes 
presentes, ore com a família que está recebendo. Abençoe-os em 
Nome de Jesus. 

 
4. Outras idéias   

• Talvez agora seja o tempo de desafiar a escola local a orar por 7 dias. 
Os pais podem preencher o horário durante as aulas e os alunos 
podem se responsabilizar pelas tardes e noites. 

• Desafie os jovens para uma aventura – uma sentinela de oração de 
40 horas em um final de semana, das 18:00 da sexta-feira até as 
12:00 do domingo. 

• Junte-se a algumas igrejas e programe orar noite e dia por uma 
semana. 

• Leve o conceito de 24-7 para um “point” durante o fim de semana ou 
durante um feriado e ore na porta da casa do inimigo. Ao mesmo 
tempo você pode falar a eles do amor de Jesus. 

• Doze ou 24 homens ou mulheres dedicadas podem fazer um retiro. 
Em vez de cada um se responsabilizar por uma semana 24-7, eles 
podem se revesar orando uma ou duas horas por dia. 

• Estabeleça uma sala 24-7 perto de uma delegacia – depois de um 
tempo você verá que os problemas com a segurança em seu bairro 
irão diminuir. Primeiro você irá experimentar os problemas da 
comunidade, e será capaz de orar pelas situações que irão surgindo. 

• Um grupo de pastores podem demonstrar à comunidade o seu 
compromisso com a unidade e com o Reino participando de uma 24-7 
com suas esposas. 

• Organize uma 24-7 via e-mail. 
• Incentive alguns homens e mulheres de negócios a participarem em 

uma 24-7, assim eles podem orar pelos negócios, pelas iniciativas de 
seus competidores e por seus amigos. ( Eles também podem dedicar 
seus negócios ao Senhor. Pense no que aconteceria...) 
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• Seja criativo. Talvez o Senhor esteja interessado em suas idéias.  
Não tenha medo de idéias que a princípio podem parecer estranhas. 
O Espírito do Senhor é criativo – Ele criou você. 

• Pense na Palavra Sentinela. Por exemplo, pegue a Bíblia e ore com 
ela por uma semana, dia e noite. Comece com Gênesis 1, vá 
declarando a palavra até onde puder e depois recomece tudo de 
novo. Outra possibilidade é pegar os Salmos e orar por sete dias. 
Você pode também extrair as promessas, mandamentos e orações no 
Novo Testamento e orar com eles a semana toda. ( Temos porções 
disponíveis do Jericho Walls (Muralhas de Jericó) no site 
www.jwpn.com; info@jwipn.com ). 

 

4.4 Exemplo de uma sala de oração interativa com vários ambientes 

 
Os ambientes de oração em uma sala de oração interativa podem, o quanto 
possível, cobrir todos os tipos de oração, como pedidos pessoais, 
intercessão, meditação, contemplação, louvor, agradecimentos e confissão. 
Uma boa seqüência é confissão pessoal, purificação, perdão e compromisso 
pessoal de andar segundo a vontade de Deus. 
 
Inclua nestes 13 “ambientes de oração”, que significam 13 áreas que você 
pode decorar e mobiliar para ajudar as pessoas a se envolverem mais em 
oração ao entrarem na sala. Estes 13 ambientes de oração são apenas 
alguns exemplos do que pode ser feito. As possibilidade de tipos, números 
de ambientes, como decorar e usar uma sala de oração são quase infinitas. 
Podemos mudar os nomes dos ambientes, adicionar alguns e subtrair outros. 
Depende do foco da sala de oração, o tamanho do cômodo, material 
disponível para decorar/mobiliar a sala, a idade das pessoas que irão usar a 
sala, etc. 

 
A.  Frente a frente com a cruz 

• Tempo de introspecção, pedindo a Deus que revele qualquer pecado 
que nos separe de uma comunhão mais profunda  com Ele. Depois 
pregue-o na cruz. 

• Escrituras: Cl 2:13,14; Rm 6:6; Gal 2:20; Gl 5:24; Mt 16:24 e Is 1:18. 
• Material: Cruz (feita com duas ripas de madeira), martelo, pregos, papéis 

coloridos, canetas, tecido vermelho para forrar o chão e deitar sobre ele 
a cruz e um abajur pequeno. 
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B.  Jornada profunda 

• Reflita no seu relacionamento com Deus e faça o compromisso de se 
consaagrar ao Senhor novamente. 

• Escrituras: Rm 12:1,2; 2Co 3:18. 
• Material: Tecido branco para decorar (simbolizando os atos justos dos 

santos), folha A4, canetas, cadeiras, almofadas. Luz de fundo. 
 

C.  Recordando/ Muro das Lembranças 
• Este tanto pode ser um altar ao Senhor, onde você pode escrever, em 

pedras brancas, promessas que Deus tenha dado e cumprido e juntá-las 
às pedras de gratidão formando o altar. Ou pode ser uma parede de 
tijolos onde as pessoas possam escrever as promessas que Deus tenha 
dado e cumprido e ir construindo a paredo com gratidões. 

• Escrituras: Js 4:21-24; Sl 26:7; Fp 4:6-7; Ez 22:30; Is 62:6 e 2 Co 1:20. 
• Material: pedras pequenas(50), pincel atômico, plásticos pretos(para 

forrar o chão), 30 tijolos ou folhas grandes de papel para desenhar os 
tijolos na parede, luz de fundo ou luzes no altar. 

 
D.  A Casa do Oleiro 
• Lugar onde as pessoas podem vir e fazer um vaso ou ornamento – 

refletindo sobre o trabalho de Deus em suas vidas. 
• Escrituras: Is 64:8; Rm 9:21. 
• Material: Mesa(plástica ou protegida), barro, cadeiras e um abajur 

pequeno. 
 

E.  Jante comigo 

• Mesa da comunhão. 
• Escrituras: Ap 3:20; Jo 6:53-55;Mt 26:26-28. 
• Material: Mesa, toalha de mesa, copos, pratos, suco, pão, cadeiras, 

candelabro, velas, fósforos ou lâmpadas pequenas. 
 

A próxima apresentação na sala de oração deve ter o objetivo de alcançar a 
comunidade e o mundo: 

 
F.  Bacia de Ouro/Muro das Lamentações/ Altar de incenso 

• Um lugar onde as pessoas podem trazer perante o Senhor os pedidos de 
oração pelos perdidos ou qualquer outra necessidade que tenham em 
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suas vidas. Faça este lugar bem interessante colocando pedaços de 
papel em uma peça ou tela de galinheiro, ou pendurando-os em uma 
corda com prendedores de roupa. Ilumine esta área com pequenas 
luzes. 

• Escrituras: Mt 7:7; Mt 21:22; Jo 14:13-144; 1 Jo 5:15; Ap 5:8 e Ap 8:3-4. 
• Material: Arame, corda de varal, papéis coloridos, canetas, bacia 

dourada, prendedores de roupas, 2 lâmpadas pequenas. 
 

G.  Muro da Realidade 

• Ore pelas necessidades das comunidades e do mundo. 
• Escrituras: Mt 18:19; Fp 4:19. 
• Material: recortes de jornal, fita adesiva para pendurá-los na parede, 2 

lâmpadas pequenas. 
 

H. Quebrando as fortalezas 

• Construa uma pequena prisão. Coloque dentro dela uma mesa pequena 
com, papéis, canetas, lixeira, velas, fósforos, Bacia e Jarra, toalha. As 
pessoas devem escrever em pedaços de papel, coisas que têm 
amarrado a sociedade e impedido o conhecimento de Deus, ex: àlcool, 
dependência sexual, pornografia, idolatria, carnificina, etc. Depois 
queime o papel e jogue-o na lixeira. 

• Escrituras: Jo 8:32; Jo 8:36 e Is 61:1. 
• Material: 3 divisores de salas, tecido preto, 14 ripas de madeira ou 

bambo para construir 2 janelas na prisão, mesa pequena, papéis, 
canetas, lixeira, velas e fósforo. 

 
I. Pescadores de Homens 
• Oração pelas nações do mundo, sua própria nação. Use trigo para 

simbolizar a semeadura da Palavra em cada nação. 
• Escrituras: Sl 2:8; Gn 24:16; Dt 1:21; Dn 7:18 e Mt 24:14. 
• Material: 2 divisores de salas, mapa do mundo, mapa de sua nação, rede 

de pesca, grãos de trigo, cola para grudá-los nos mapas. Luzes para 
iluminar os mapas. 

 
J.  Pés formosos 

• Lugar onde as pessoas podem lavar os pés uns dos outros, orar uns 
pelos outros, reconciliação. 

• Escrituras: Jo 13:5; Jo 13:14; 2 Co 5:18 e Mt 5:24. 
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• Material: 6 cadeiras, 3 bacias, 3 baldes, 3 jarras, 6 toalhas, 1 abajur. A 
última parte da sala de oração deve ser focada em Deus, Seu Reino e 
Sua Glória. Um lugar de adoração. 

 
K.  O Lugar Secreto/ Sala do Trono 

• Um lugar par sentar e refletir no caráter de Deus, Seus Nomes, Adorá-Lo 
por Quem Ele é. 

• Escrituras: Sl 95:6, Ct 2:10; Is 55:1; Ap 4:1 e Mt 11:28. 
• Material: Tecidos roxos, brancos, dourados, os Nomes de Deus escritos 

em papelão, cadeiras/almofadas, fonte de água, plantas, luz atrás dos 
tecidos e uma para iluminar os Nomes de Deus. 

 
L.  Sentinela da Palavra 

• Um lugar onde as pessoas podem se assentar e ler a Palavra ou um 
Salmo e refletir e meditar no que estão lendo. 

• Orar pela tradução das escrituras em línguas onde não tem a Bíblia 
traduzida. 

• Material: Uma mesa pequena, cadeiras, um abajur, algumas Bíblias. 
 

M.  Parede criativa 

• Um lugar onde as pessoas podem escrever, desenhar ou pintar na 
parede. 

• Material: Mesa(coberta com plástico ou jornal), tinta, papéis, alfinetes, 
canetas coloridas, giz dde cêra, etc. 
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5 SEÇÃO 5 - Sobre o que orar 
 
 
5.1   Algumas orientações sobre o que orar 
5.2   Dicas para orar por sua comunidade, vila/cidade, país e o mundo. 
 
 
As sentinelas de oração são estabelecidas por diferentes razões e objetivos.  
Alguns irão focar a igreja, alguns cidades ou comunidades e outros na população 
e/ou nações do mundo. 
 
 
Orações objetivas nas necessidades gerais das áreas que se seguem: 

• O mundo e seu próprio continente 
• Seu país 
• Cada cidade/vila/bairro 
• Sua igreja 
• Sua família 
• Você mesmo 

 

5.1 Algumas orientações sobre o que orar 

 
• Use as Escrituras: promessas das Escrituras, os Salmos, as orações dos 

apóstolos no Novo Testamento, etc. 
• Use qualquer um dos jornais diários e ore pelos problemas relatados. 
• Inscreva-se em boletins informativos ou cartas de oração de Igrejas ou 

oraganizações Cristãs que enviam informações (ex: Jericho Walls: 
www.jwipn.com, REMAG: www.remag.com.br) 

• Pode-se enviar boletins gerais de oração a todas as igrejas participantes 
(por cidade/vila/bairro) nas sentinelas de oração 24-7, assim os 
intercessores poderão orar a uma só voz pela comunidade.   

• Os indivíduos devem ter liberdade de orar também por suas necessidades 
pessoais. 

• Cada envolvido nas sentinelas de oração deve ser encorajado a orar por 
seus vizinhos, familiares e colegas, que ainda não tenham dado seu 
coração para o Senhor. 
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• Deixe tempo suficiente para louvor e adoração. Use CDs instrumentais e 
cantados. Cante para a glória de Deus; aprenda a louvar e adorá-Lo. Os 
Salmos são ótimos para isso.   

 

5.2 Dicas para orar por sua comunidade, vila/cidade, país e o mundo 

 
1.  Buscando o Reino de Deus – Pelo poder transformador do reino de Cristo 
 

A respeito de: trevas espirituais, divisões nas igrejas, opressão econômica 
 
Atos 1:3-4 – “...e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, 
comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de 
Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, ‘a qual’, disse Ele, ‘de Mim 
ouvistes...’” 
 
Para a glória de Cristo 

• Para que os corações das pessoas queimem de amor e obediêncai a 
Jesus como Rei e Senhor de todos. 

• Para que a bondade e a glória do amor de Cristo sejam experimentados 
por muitos em cidades inteiras. 

• Para que Cristo possa reunir e instruir Seu povo acerca da esperança 
Eterna do Seu Reino. 

 
Para a benção das nações 

• Para que Cristo envie os crentes às cidades onde ainda não conhecem 
as bençãos do Reino. Ore para que eles possam buscar pacientemente 
as promessas de Deus e das bençãos do Seu reino nos lugares mais 
difíceis. 

• Para que o poderoso amor de Cristo possa trazer transformações 
permanentes nas comunidades. 

 
2.  Mais unidade na oração – Por movimentos sustentáveis de oração 
 

A respeito de: falta de oração, práticas ocultas, materialismo 
 
Atos 1:14 – “ Todos estes perseveravam unânimes em oração...” 
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Para a glória de Cristo 

• Que Cristo possa nos unir em oração com “uma só mente”,(Atos 1:14, 
2:46, 4:24), nos fortalecendo a unidos orar apaixonados para a glória de 
Cristo em todo o mundo. 

• Para que Deus seja glorificado pelas orações dos pobres, dos jovens e 
marginalizados e seja glorificado com seus louvores. 

 
Para a benção das nações 

• Que o Espírito de Deus possa levar os crentes a orarem 
específicamente, abençoando seus vizinhos e amigos. 

• Que as pessoas de nossas comunidades sejam movidas como nunca, a 
buscarem ajuda em Deus. 

• Que os líderes de nossas comunidades busquem sabedoria e esperança 
em Deus. 

 
    
3.  Enchendo-se com o Espírito Santo – Para que Deus derrame Seu Espírito  
     sobre todos 
 

A respeito de: orgulho intelectual, opressão demoníaca, cegueira espiritual 
 
Atos 2:17 “E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do 
meu Espírito sobre toda carne...” 
 
Para a glória de Cristo 

• Para que a Igreja seja renovada pelo Espírito de Deus, motivada a serem 
testemunhas e servos de Cristo para o mundo. 

• Para que o Espírito de Deus revele Jesus àqueles que vivem em trevas 
espirituais. 

 
Para a benção das nações 

• Para que Deus possa derramar o Seu Espírito sobre cada pessoa da 
terra. 

• Para que o Espírito de Deus possa acordar as nações para ouvirem Sua 
voz e ver as Suas obras(Atos 2:33). 

• Para que muitos sejam tocados por sonhos e visões, dados pelo Espírito, 
que Jesus está vivo e trabalhando em suas vidas. 
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4.  Vindo a Deus arrependidos – Para que muitos abandonem o pecado para  
     uma vida nova em Cristo 
 

A respeito de: pornografias, vícios, rebeliões e imoralidades 
 
Atos 3:19 – “Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados 
os vossos pecados.” 
 
Para a glória de Cristo 

• Para que Cristo receba o povo com Seu amor perdoador, e que milhões 
deixem o pecado e tenham a alegria de seguí-Lo. 

• Para que o Espírito de Deus ajude muitos a reconhecerem que eles têm 
entristecido a Deus e confessem seus pecados. 

• Para que o poder da cruz de Cristo possa quebrar o poder do pecado. 
Que muitos sejam movidos pela esperança de terem seus pecados 
“lavados” (Atos 3:19). 

  
Para a benção das nações 

• Para que Deus possa abençoar Seu povo ajudando-os a serem os 
primeiros a abandonarem “suas fraquezas” (Atos 3:26) assim grandes 
movimentos de arrependimento varreriam comunidades inteiras. 

• Que movimentos de arrependimento possam trazer “tempos de 
refrigério” (Atos 3:19) assim homens, mulheres e crianças 
experimentarão a presença de Deus. 

 
5.  Exercendo a paz de Cristo – Para que os relacionamentos sejam 
     transformados 
 

A respeito de: racismo, pobreza, violência, crime 
 
Atos 2:43-47 – “Em cada alma havia temor... Todos os que creram estavam 
juntos... Vendiam sua propriedades e bens, distribuindo o produto entre 
todos à medida que alguém tinha necessidade... Partiam o pão de casa em 
casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, 
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo...” 

 
Para a glória de Cristo 

• Para que Deus possa trazer a paz de Cristo em todo o mundo através 
das vidas transformadas de Seu povo. 
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• Para que reconciliação entre as igrejas possa remover divisões e 
hostilidade, marcando o relacionamento entre os Cristãos com amor, 
alegria e corações agradecidos. 

• Para que Cristo haja claramente e com tanto poder que Seu povo, como 
o mundo todo, sejam “cheios de temor” (Atos 2:43). 

 
Para a benção das nações 

• Para que o povo de Deus abandone a cobiça e os desejos do mundo e 
se tornem generosos como nunca. 

• Para que Deus intervenha nas guerras, enfraquecendo as forças 
espirituais do mal, dominando o terrorismo e protegendo as vidas dos 
que estão aflitos.  

• Para que Deus possa usar os Cristãos para ajudarem as pessoas a 
sairem da opressão e pobreza extrema. A estimativa é que mais de um 
milhão de pessoas sobrevivem com menos de um dólar ao dia. 

 
6.  Levantando a geração emergente – Para os propósitos de Deus para  
     famílias e crianças 
 

A respeito de: lares desfeitos, perversão sexual, trabalho infantil, aborto 
 
Atos 2:39 – “Pois a promessa é para vocês e vossos filhos...” 
 
Para a glória de Cristo 

• Para que Deus fortaleça casamentos e lares. 
• Para que os jovens possam seguir a Cristo, servindo-O com uma vida de 

extrema devoção. 
• Para que os líderes jovens possam ser reconhecidos e liberados para 

ajudarem as igrejas a crescerem de várias maneiras (Atos 6:3-7) 
 

Para a benção das nações 

• Para que os Cristãos possam humildemente mostrar o amor da família 
de Deus pelos órfãos, viúvas e desabrigados. 

• Para que Deus use Seu povo para extender Seu amor paterno a milhões 
de crianças órfãs pela guerra e epidemia de AIDS. 

• Para Deus levantar essa geração emergente para cumprir Suas 
promessas em toda a terra. 
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7.   Ressoando o chamado de Deus – Para que as nações possam ouvir a  
      voz de Deus 
 

A respeito de: idolatria, falta de fé, depressão, analfabetismo 
 

Atos 2:39 – “...e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o 
Senhor nosso Deus chamar.” 
 
Para a glória de Cristo 

• Para que a palavra de Deus seja proclamada aos povos de todas as 
línguas, tribos e nações (Atos 1:8). 

• Para que o mundo possa ouvir dos “grandes feitos de Deus” nas 
palavras de sua própria linguagem e cultura (Atos 2:11). 

• Para que Cristo possa ser seguido entre os milhares de povos não 
alcançados que não têm igrejas vivas, crecentes e que se multiplicam. 

 
Para a benção das nações 

• Para que a Bíblia seja traduzida para os 3.000 grupos de pessoas que 
não têm nem mesmo um  verso em sua língua. 

• Para que Deus possa chamar muitos a Si (Atos 2:39) que possam 
clamar a Ele para  serem salvos (Atos 2:21). 

 
8.  Sofrendo para a glória de Jesus – Para a corajosa fidelidade de Seu povo 
 

A respeito de: perseguição, injustiça e terrorismo 
 
Atos 5:41 – “...regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer 
afrontas por esse Nome.” 

 
Para a glória de Cristo 

• Por aqueles que se opõem porque eles fazem a vontade de Cristo 
mostrando gentileza, humildade e o caráter de Jesus (Atos 4:13). 

• Pelos Cristãos que sofrem para que o Nome de Cristo seja forte na 
alegria e na fé. 

• Para que Deus seja glorificado pelos Seus grandes feitos em lugares 
onde Ele tem sido contrariado (Atos 4:21). 

 
Para a benção das nações 

• Para que os nossos líderes e governantes sejam abençoados. 
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• Para que os líderes de governo que estão se opondo a Cristo (Atos 4:25-
27) possam ser abençoados com sabedoria e assim não sejam achados 
“lutando contra Deus” (Atos 5:39). 

 
9.  Trazendo a cura de Cristo – Para que Cristo traga cura substancial 
 

A respeito de: falta de serviço de saúde, a epidemia da AIDS, feitiçaria, 
poluição 
 
Atos 4:30 – “Estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por 
intermédio do Nome do Seu Santo Sevo Jesus.” 
 
Para a glória de Cristo 

• Para que as comunidades possam ver as mãos de Cristo estendidas, 
trazendo curas milagrosas entre os doentes (Atos 5:14-16). 

• Para que o nome de Jesus possa ser declarado com sinais e maravilhas 
na presença de muitos (Atos 3:16). 

 
Para a benção das nações 

• Para o fim da AIDS em nossa geração 
• Para que os Cristãos hajam com sabedoria persistente e compaixão na 

erradicação de doenças. 
• Para que os Cristãos possam se integrar na luta de prover serviço de 

saúde onde as necessidades são tremendas. Diariamente, morrem 
milhares de crianças no mundo por doenças que podem ser previnidas. 

• Para que Deus possa operar poderosamente enquanto Seu povo 
trabalha sabiamente para trazer cura para a terra. 

 
10.  Estendendo a benção de Cristo – Por promessas prometidas entre todos  
       os povos 
 

A respeito de: fome, combates, gangues, corrupção 
 
Atos 3:25 – “Dizendo a Abraão: ‘Na tua descendência serão abençoadas 
todas as nações da terra.’” 
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Para a glória de Cristo 

• Par que os Cristãos vivam na espectativa que as bençãos prometidas na 
antiguidade podem ser cumpridas logo, trazendo transformação para 
suas comunidades e países. 

• Que Jesus, o maior descendente de Abraão, possa ser visto por todos 
que Ele realmente está entre todos os povos. 

• Para que no “nome de Jesus” as igrejas possam trabalhar juntas como 
uma família, cooperando com Deus para mudar vidas, cidades e nações. 

 
Para a benção das nações 

• Para que a justiça de Deus transforme as diretrizes do comércio e 
políticas, limpando sociedades inteiras do curso de corrupção. 

• Para que a paz do reino de Cristo mude a maneira que cidades e nações 
são governadas. 

• Para que a alegria do reino de Cristo exploda em celebrações de louvor 
entre os grupos de povos da terra. 
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6 SEÇÃO 6 - Como gastar uma hora em oração: Esboço de 
uma hora de oração 

 
 

6.1 Modelo 1: Busque minha face 
6.2 Modelo 2: A hora que muda o mundo 
 

 
 

Incluimos a seguir duas orientações ou modelos de oração em como gastar 
uma hora em oração. Ambos os modelos trabalham com o básico tomando 
uma hora e dividindo em 12 partes de 5 minutos. Orando por cada parte de 5 
minutos você preenche uma hora com oração. 

 

6.1  Modelo 1 (Guia prático em como orar uma hora) 

 
Busque minha face (Salmos 27:8) 
 
1.  Busque minha face chamando-Me pelo Nome (5 min) 
 
Jeová, a Fonte de toda firmeza e encorajamento(Rm 15:5), Compassivo e 
misericordioso (Êx 34:6), El Shadai ( o Todo poderoso, Todo suficiente (Gn 17:1), 
Jeová-Jiré (O Senhor proverá); Provedor (Gn 22:14), Jeová-Rafá ( o Senhor que 
te sara (Êx 15:26)), Jeová-Shalom ( o Senhor dá descanso; o Senhor é paz) (Sl 
35:27), O Rei de todo o mundo (Mq 4:13), Jesus Cristo o Caminho, a Verdade e a 
Vida (Jo 6:14), Cristo o Poder e Sabedoria de Deus (1 Co 1:24), O Cordeiro que 
está no centro do trono (Ap 7:17), o Cordeiro que foi morto (Ap 5:12), Cristo a 
Esperança da glória (Cl 1:26), o Espírito de Liberdade, Entendimento, Conselho e 
Força, Conhecimento e Temor do Senhor (Is 11:2), Graça e Súplicas, Santidade, 
Amor, Verdade, Poder, Domínio próprio, Sabedoria e Revelação do conhecimento 
d’Ele, o Espírito de Glória. 
 
2.  Busque minha face por avivamento pessoal (5 min) 
 

Faça a si mesmo as perguntas que se seguem: 
• Existe algum pecado não confessado em minha vida? 
• Tenho rancor ou falta de perdão em minha vida? 
• Existe em minha vida alguma prática ou atividade duvidosa? 
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• Estou obedecendo prontamente o Espírito Santo em tudo?   
• Estou confessando Jesus sem me envergonhar? 

 
3.  Busque minha face por familiares e amigos incrédulos (5 min) 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

 
Ore pela salvação e para que Deus os abençõe (espiritualmente, 
socialmente, emocionalmente) e ore pelas necessidades deles. 

 
4.  Busque minha face pela igreja (5 min) 
 

Escreve abaixo 5 coisas que deve orar por sua igreja local e/ou pela igreja 
em geral 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

 
E/ou 
 

• Ore pelas congregações serem restauradas como casas de oração pelas 
nações (Is 56:7; Mt 21:13). 
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• Ore para que as congregações cumpram a Grande Comissão (Mt 28:18-
20). 

• Ore para que as congregações cumpram o Grande Mandamento (Mt 
22:37-40). 

• Ore por avivamento espiritual na igreja (Ef 3:17-23). 
• Ore para que a igreja seja fiel à Palavra e relevante ao suprir as 

necessidades do povo (2 Tm 3:1-17). 
 
5.  Busque minha face por suas necessidades pessoais (5 min) 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

 
 
6.  Busque minha face orando através de Minha Palavra (5 min) 
 

Comece orando sempre através dos Salmos. Leia e ore por 2-3 Salmos de 
cada vez. 

 
7.  Busque minha face Me ouvindo e esperando em Mim (5 min) 
 

Buscando Sua Face, observando e escutando o Senhor. Leia Is 42:8-9, Dn 
9:9-10 e Sl 25:4-5. Peça ao Senhor para te revelar coisas novas, coisas que 
Ele quer te ensinar e preste muita atenção. Peça a Ele que lhe revele Sua 
vontade e estratégias/planos. Pergunte a Ele pelas coisas que estão em 
Seu coração pelas quais Ele deseja que você ore. Escreve (diário) o que 
você sentir que Ele está te falando. 
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8.  Busque minha face orando para que as fortalezas do pecado sejam  
     quebradas e para que o povo confesse seu pecado (5 min) 
 

• Imoralidade 
• Feitiçaria e idolatria 
• Injustiça: comportamento e atos prejudiciais 
• Racismo: ódio racial e orgulho étnico 
• Compromissos profanos 

 
E/ou 
 

Busque minha face pelas crises mundiais 
• Epidemia da AIDS/HIV 
• O crecimento da população pobre e necessitada 
• Todos os níveis de corrupção 
• A perseguição da igreja em muitos países 
• Guerras, derramamento de sangue, violência étnica – ore também pelos 

milhões de refugiados 
• Crianças em angústia – abuso e exploração 

 
9.  Busque minha face pelas nações (5 min) 
 

Escreva abaixo o nome de cinco países e ore por eles 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

• Por avivamento 
• Pela salvação dos não alcançados e não salvos 
• Por líderes maduros e tementes a Deus 
• Pela multiplicação dos seguidores de Jesus 
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• Para que as congregações locais acordem para visão missionária 
 
E/ou 
 

• Ore para que as nações reconheçam que Jesus é o Caminho, a Verdade 
e a Vida (Jo 14:6) 

• Ore para que os povos não alcançados da terra sejam alcançados pelo 
evangelho (Lc 24:46-48) 

• Ore para que venha a paz e a glória de Deus venham sobre os países e 
nações (Zc 9:10) 

• Ore para que reis e governantes se submetam à liderança de Jesus o 
Rei dos reis (Is 49:7) 

• Ore para Deus abençoar as nações (Jr 4:1-2) 
 

10. Busque minha face para que Minha vontade seja feita na terra (5 min) 
 

• Pela revelação da glória de Deus em toda a terra 
• Pela cura das nações 
• Por reconciliação (famílias, igrejas, grupos étnicos ou raças, países, etc.) 
• Pela quebra das fortalezas, estruturas e sistemas políticos que estão 

destrindo a vida das pessoa 
• Ore pelas bençãos de Deus sobre as nações 

 
E/ou 
 
Busque minha face para que as pessoas busquem reconciliar-se comigo e 
uns com os outros (5 min) 

 
• Ore para que as nações confessem se elas têm maltratado, machucado 

ou oprimido seu povo ou outras nações, e para que eles parem com 
atitudes condescendentes. 

• Ore por reconciliação em todos os níveis (em famílias, opressão de 
mulheres e crianças, entre igrejas e denominações, grupos étnicos ou 
raciais, entre estados, etc.) 

• Ore para que sejam removidas as fortalezas do mal, estruturas e 
sistemas políticos que estão destruindo a vida das pessoas. 

• Ore para que as pessoas se perdoem e indenizem uns aos outros. 
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11. Busque minha face pelos jovens 
 

• Para que esta geração jovem alcance sua própria geração com o 
evangelho 

• Para que os jovens entrem em uma intimidade nova com Deus em 
obediência 

• Por discípulos radicais, comprometidos e vivendo em santidade 
• Para servirem a Deus radicalmente e segui-Lo onde quer que Ele os guie 
• Por corações compassivos, para alcançarem mesmo os mais pobres e 

miseráveis e serví-los 
 
12. Busque minha face com louvor e adoração 
 

Termine o seu tempo de oração com louvor e adoração. Leia um dos 
Salmos de 144-150.  Agradeça a Deus por Sua bondade e gaste um tempo 
abençoando as pessoas que venham à sua mente, no Nome do Senhor 
Jesus Cristo. 

 

6.2 Modelo 2 (Guia prático em como orar uma hora) 

 
A hora que muda o mundo 
 
No seu livro A hora que muda o mundo, Dick Eastman sugere que você 
divida uma hora em 12 períodos de 5 minutos. Após cada 5 minutos, você 
muda o tema da oração. 
 
1.  Louvor e adoração é um ato de adoração e consagração para Deus (5 
min) 
 
Sl 115:1 “Não a nós, Senhor, não a nós mas ao Teu nome da glória, por 
amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade.” 
 

• Adore a Deus pelo que Ele é, o Seu criador – por sua Palavra que é 
infalível; pela sua salvação; e porque você foi incluído em Seus planos. 

• É para elevaar e honrar a Deus 
• Para reconhecer a Deus pelo que Ele é, para engrandecê-Lo com 

nossas palavras, nosso ser e com nossas orações 
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• Louve Seu Nome, Sua justiça, amor, santidade, onipotência, grandeza, 
fidelidade, oniciência, Sua Palavra, Sua criação, Sua obra redentora, etc. 
Talvez você escolha um tema diferente para usar cada vez durante o 
louvor e adoração. Desenvolva este tema o máximo que puder, medite 
nele e faça considerações práticas em como aplicar em sua vida e na 
vida dos outros. 

 
2.  Espere no Senhor em um ato de submissão, amor e admiração a Deus      
      (Ore sem dizer uma palavra sequer) (5 min) 

 
Sl 46:10 “Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus” 

 

• É onde fico em silêncio perante Deus. 
• Onde fecho a porta, no espírito, a qualquer influência do mundo. 
• Onde venho em Sua presença através da fé. 
• Para louvar e adorar a Deus por quem Ele é. 
• Durante este silêncio, nós focamos em Deus e nos dedicamos uma vez 

mais a Ele. Nos regozijamos em Sua presença e com Sua presença. 
• Este é um tempo de comunicação profunda e íntima com Deus, é 

quaando eu, como ser finito e limitado, entro na presença de Deus, um 
ser Ilimitado e Infinito.  

• Nesta hora, temos que certificar que temos um contato vivo com Deus. 
Não existe lugar para impaciência nem pressa neste tempo de esperar 
no Senhor, não podemos nos afobar. 

• Neste período, você não deve pensar em nada, só em Deus o Pai, Seu 
Filho Jesus seu Salvador e o Espírito Santo. 

• Você não deve traduzir seus pensamentos em palavras. Concentre-se 
em seu relacionamento com Deus e seu amor por Ele. 

 
3.  Confissão/humilhação é um ato de confessar e me limpar como templo de  
      Deus e dar liberdade para Deus. (5 min) 
 

Eis que a mão do Senhor não está encolhida , para que não possa salvar; 
nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniqudades 
fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem 
o seu rosto de vós, para que vos não ouça. (is 59:1-2) Se confessarmos os 
nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos 
purificar de toda injustiça. (1 Jo 1:9) 
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• É aqui que eu reconheço os meus pecados, confesso minhas faltas, 
admito o que está errado, abandono tudo e aceito o perdão de Deus. 

• Onde peço a Deus para me mostrar todo orgulho e falta de amor, 
confesso e abandono. 

• Este é um tempo para introspecção e de permitir que o Espírito Santo 
revele algum pecado não confessado. A única maneira de recebermos o 
perdão e libertação dos nossos pecados é através do sangue do Senhor 
Jesus e Seu sacrifício na cruz. 

• Ao confessar meu pecados eu não tenho necessariamente que pedir a 
Deus que mude minhas circunstâncias, mas pedir que Ele me perdoe e 
me mude. 

 
4.  Orando a Palavra é alimentar-me espiritualmente e orar de acordo com a  
     agenda e revelação de Deus (5 min) 
 

• É uma oração enriquecida com a Palavra: a Palavra é seu manual de 
como orar. 

• É orar de acordo com as promessas de Deus. As promessas de Deus na 
Palavra aumentam nossa fé. 

• A Bíblia em primeiro lugar é um livro para se crer e obedecer. Agora eu 
pergunto: Senhor, quais as promessas que são para mim, quais os 
mandamentos que devo obedecer, o que o Senhor quer me mostrar? 

• Devemos lembrar as promessas de Deus dia e noite. Quando ler a 
Bíblia, o que você deve aplicar em sua vida diária e em sua vida de 
oração. 

 
5. Vigiando é um tempo de observação espiritual, é ter a mente voltada para as  
     necessidades de oração. (5 min) 
 

Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. (Cl 4:2) 
 

• Vigiar e estar atento aos possíveis ataques de Satanás. Ore e peça ao 
Espírito Santo que lhe mostre os planos, métodos, fortalezas e 
estratégias do Mal. 

• Estar atento a toda instrução do Senhor. 
• Estar atento a toda revelação de Deus. 
• Peça direção, discernimento, sabedoria e para entender em que você 

deve focar em oração e quais devem ser suas prioridades. 
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• Para entender a vontade de Deus, onde Ele quer te usar hoje. 
• Perguntar a Deus o que está na Sua agenda e em Seu coração. 
• Tem alguma coisa nos jornais, TV ou no rádio pelo qual devemos orar, 

coisas como problemas econômicos, distúrbio político e guerra, pelo qual 
Deus quer que oremos? 

 
6.  Intercessão é se colocar na brecha por outra pessoa, concentrar nas   
     nececssidades e desejos de outra pessoa. (5 min) 
 

Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, 
intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor de reis e 
de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida 
tranqüila e mansa, com toda piedade e respeito. (1 Tm 2:1-2) 

 
• Para orar pelos planos de Deus na vida de outra pessoa. 
• Para se colocar entre Deus e outra pessoa e orar por suas necessidade – 

pedir por misericórdia e graça. 
• Esta é uma posição espiritual perante Deus – permaneça nesta posição até 

ter certeza que Deus te ouviu e que Ele te libere de orar sobre isso. 
• Esta é a maneira de Deus envolver Seus filhos em Seus planos para o 

mundo. 
• Quando você intercede, você se coloca ao lado de Deus e trabalha com Ele 

pela salvação ou pelo bem de alguém. 
• Através da oração, você pode se envolver na batalha espiritual contra os 

poderes do Mal. Ore e peça a Deus para te revelar, através do Espírito 
Santo onde estes poderes estão atuando. Com base na sua autoridade em 
Cristo, você deve amarrar os poderes de Satanás no Nome de Jesus e 
destruir suas fortalezas e argumentos. Resistí ao diabo e não dê nenhum 
espaço a ele. Jesus venceu o mal na cruz. Nós, como cristãos devemos 
proclamar esta vitória em cada área da nossa vida. 

 
7.  Petições por suas necessidades pessoais 
 

O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. (Mt 6:11) Jabez invocou o Deus de 
Israel, dizendo: Oxalá me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja 
comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha 
aflição! E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. (1 Cr 4:10)   Não andeis 
ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas perante Deus 
as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. ( Fl 4:6) 
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• Orar pelo meu “pão diário” 
• Entregar todas minhas angústias, crises, necessidade e desejos a Deus. 
• Eu peço a Deus para suprir minhas necessidade, com humildade e 

dependência. Eu venho como servo e filho de Deus. 
• Não dê ordens. 
• Venha em fé e creia – venha como amigo de Deus. 
• Seja específico. 
• Como Cristão, nós podemos levar nossas necessidades pessoais ao Pai. 

Nós podemos orar com expectativa, mesmo a respeito de coisas muito 
pequenas. 

• Cuidado com os desejos egoístas. 
 
8. Ações de graça é um tempo quando eu expresso minha apreciação a     
    Deus, pelo Seu cuidado, proteção e por quem Ele é. 
 

Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 
convosco. (1Ts 5:18) 
 
• Pense sobre o dia e agradeça a Deus pelo Seu cuidade por você e pelos 

outros. 
• Agradeça a Deus pela coisas novas que Ele fêz: espeiritual, fisíco e social. 
• Agradeça-O por quem Ele é, Seus dons, respostas às orações ...todas as 

Suas bençãos. 
• Seja específico em suas ações de gaça. 

 
9.  Cantando melodias de louvor e adoração. 
 

Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. Servi ao Senhor com 
alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é 
Deus; foi ele quem nos fez, e dele somos; somos o seu povo e rebanho do 
seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus 
átrios, com hinos de louvor; rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. 
Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, de 
geração em geração, a sua fidelidade. (Sl 100) 

 

• Esta é uma ação, louvar e adorar a Deus com cânticos espirituais. 
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• Pode ser uma batalha de clamor contra o poder das trevas. Cantar e 
guerrear espiritualmente (nossas dificuldades contra o Mal) fazem parte um 
do outro. 

• Use cânticos conhecidos ou cante um cântico novo. Você pode começar 
com porções da Palavra e adaptá-la em canções. 

• Para glorificar, adorar e louvar o Pai com música. 
 
10. Meditação é para considerar ou investigar um tema em um nível mais  
      profundo, para avaliá-lo espiritualmente. 
 

Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se 
detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos 
escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei 
medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a corrente de 
águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha; 
e tudo quanto ele faz será bem sucedido. (Sl 1:1-3) Não cesses de falar 
deste Livro da Lei; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado 
de fazer segundo tudo quanto nele está escrito; então, farás prosperar o teu 
caminho e serás bem-sucedido. ( Js 1:8) 

 

• Medite na natureza e existência do Deus Tri-uno, Sua criação, atos (obras) 
e caráter. 

• Escolha um tema das Escrituras e medite nele. (Justiça, amor, verdade, luz, 
paz, santidade, etc) 

• Escolha uma porção das Escrituras e medite nela. 
• Deixe que Deus seja o foco de sua meditação: Sua palavras ou ações, Sua 

Palavra, Seu caráter. 
 
A meditação cristã é o oposto da meditação oriental. A meditação oriental é um 
estado passivo da mente, é esvaziar a mente. Já a meditação cristã é um 
processo de avaliação, investigação e ponderação, onde sua mente deve estar 
totalmente envolvida e onde você é guiado pelo Espírito Santo e pelas Escrituras. 
Meditação é uma maneira disciplinada de reflexão. Cuidado com estas idéias 
erradas de Satanás. Fique atento também com pensamentos negativos neste 
momento. Reflita no que é verdadeiro, nobre, puro, amável e admirável. Quando 
você meditar em uma porção específica da Palavra, você deve se perguntar o que 
esta porção está falando a você. 
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11.  Escutando, é um período onde você recebe instruções de Deus, onde  
       você pede a Ele que te mostre sobre o que Ele quer que você ore. 
 

Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar 
palavra alguma diante de Deus; porque Deus está nos céus, e tu, na terra; 
portanto, sejam poucas as tuas palavras. (Ec 5:2) 

 

• Ouça a voz interior do Espírito Santo. 
• Onde você pergunta: O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a Sua 

vontade para hoje? 
• Busque direção da Palavra. 
• Peça objetivamente a Deus que te revele Sua vontade, planos e 

estratégias. 
• Esperar no Senhor é amar a Deus. Durante a meditação, nós queremos 

aprender mais sobre Deus. No período de escutar, nós queremos ouvir o 
que Deus quer nos falar. Neste período, eu pergunto: Senhor, o que o 
Senhor quer de mim, qual é a Sua vontade para mim? 

• Você também pode fazer perguntas específicas a Deus: talvez questões 
difíceis que você não sabe a resposta. Esteja sensível ao Espírito Santo. 

•  Seja cuidadoso em não se precipitar dizendo: “O Senhor me disse isso ou 
aquilo.” 

 
12.  O louvor é para exaltar a Deus, para glorificá-Lo, para dizer a Ele que você  
       sabe para Quem você está orando e para crer n’Ele com suas orações. 
 

Pois  teu é o reino, o poder e a glória para sempre. (Mt 6:13) 
 

• Dê um forte Amém no final, para confirmar que você crê que Deus te ouve e 
que te responderá. Amém significa: isto é verdade e certo, assim seja. 

• Coloque Deus no trono de sua vida, como último ato espiritual. 
• E aí você confessa: Pois teu é o reino, o poder e a glória pata sempre. 

Amém. 
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7 SEÇÃO 7 - Orando a Palavra? 
 

 
   7.1 Por que precisamos orar a Palavra 
   7.2 Como orar a Palavra 
   7.3 30 Orações na Palavra 
 
 
Hudson Taylor disse: “Nós (cristãos) somos pessoas sobrenaturais: nascidos de 
novo através de um nascimento sobrenaturaal, dirigidos por um poder 
sobrenatural, alimentados com comida sobrenatural, ensinados por um Professor 
sobrenatural de um Livro sobrenatural.” E.W. Kenyon disse: Jejum e horas longas 
de oração não edificam a fé ...mas leitura de livros sobre a fé, sobre homens de fé 
e suas façanha, comovem o coração para uma paixão profunda por fé, mas não 
edifica a fé. A única fonte de fé é a Palavra. Andrew Murray disse: Pouca Palavra 
com pouca oração é morte para a vida espiritual. Mais Palavra com pouca oração 
gera uma vida doentia. Mais oração com pouca Palavra gera mais vida, mas sem 
estabilidade. Uma boa porção da Palavra com oração diária, gera uma vida 
saudável e poderosa. 
 
E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo. (Rm 
10:17) Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele 
que se aproxima de Deus creia que Ele existe. (Hb 11:6)  Pois os homens juram 
pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles, é o fim de 
toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos 
herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com 
juramento. (Hb 6:16-17) Ele não pode ser infiel com Sua Palavra. Deus se revela 
em Sua Palavra.  Ele nos mostra Seu caráter através de Sua Palavra.  As 
promessas na Palavra estão em harmonia com Sua existência e caráter, as quais 
Ele nunca é infiel. 
 

7.1 Por que precisamos orar a Palavra? 

• Quando nós entendemos a autoridade da Palavra e a posição da Palavra 
em nossas vidas, conseqüentemente temos que orar a Palavra. Seguem 
abaixo algumas razões por que sevemos orar a Palavra.  

• Deus mostra Sua vontade na Palavra. Quando oramos a Palavra, nós 
oramos a vontade de Deus e quando oramos de acordo com a vontade 
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de Deus, a Palavra diz que teremos nossas orações respondidas. (1Jo 
5:14-15) 

• Os livros seculares nos dão conhecimento e idéias, mas só quando 
lemos a Palavra podemos ter fé. Quando oramos a Palavra, a fé cresce 
em nossos corações. (Rm 10:17) 

• As Escrituras/Palavra revelam as prioridades de Deus. Quando oramos 
de acordo com a Palavra nós aprendemos quais sao estas prioridades e 
aí somos capazes de adaptar nossas vidas de acordo com estas 
prioridades. 

• A Palavra tem autoridade. Quando Deus Pai criou o universo Ele o fez 
através da Sua Palavra. A Palavra declarou a palavra e existiu a luz, a 
vida, as pessoas e os corpos celeste. Quando proclamamos a Palavra, 
ela se torna uma declaração no reino espiritual – a Palavra ainda tem o 
mesmo poder. Quando clamamos na Palavra viva, ela tem o poder de 
dar vida e de re-criar. 

• A Palavra nos ensina sobre Deus – Seu caráter, ser, poder, abilidades e 
características. Quando nós entendemos mais a Deus, somos capazes 
de orar com mais fé. Fé é tão forte como a pessoas em quem nós 
acreditamos. 

 

7.2 Como orar a Palavra 

 
Qualquer uma das seguintes formas de oração podem ser usadas 
individualmente, em grupo ou em uma sala de oração 24/7: 
• Leia a Palavra: A maneira mais fácil de orar a Palavra de Deus é 

simplesmente lê-la em voz alta (proclamando, confessando, declarando 
a Palavra), comece em Gênesis e vá até Apocalípse. 

• Salmos: A Igreja Primitiva dava muita ênfase em orar os Salmos. Os 
Salmos contém todos os tipos de oração. Como adoração, louvor, 
prostração perante Deus, súplicas, intercessão, batalha espiritual e 
profecias. Era orando os Salmos ( eles oravam em voz alta e de joelhos) 
que a Igreja Primitiva ganhava fé para alcançar a sociedade pagã com a 
redenção do evangelho. 

• Promessas de Deus: A Palavra de Deus contém inúmeras promessas 
sobre muitas situações, circunstâncias e problemas. A leitura, meditação 
e proclamaç˜åo destas Escrituras aumentam a fé e nos ajuda a entender 
como Deus deseja que ajamos nas circunstâncias mais diversas. Ela nos 
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ajuda a orar e interceder com sabedoria e conhecimento, em vez de 
medo e ansiedade. 

• Vontade e mandamento de Deus: Lendo a Palavra, nós descobrimos a 
vontade de Deus, mandamentos e ordenanças para Sua igreja no 
Mundo. Construa suas orações com base nestes mandamentos e 
ordenanças da Escritura. 

• Profecias: A Palavra de Deus está cheia de profecias que ainda não se 
cumpriram; profecias referentes a nós, nossas famílias, nossa nação e 
nos propósitos de Deus para o final-dos-tempos. Nós precisamos orar 
estas profecias para que se cumpram. 

• Verso a Verso: Quando lemos a Palavra, transforme em oração cada 
verso que falar ao seu coração, os que falam de crescimento espiritual, 
cura física e emocional, permita que seus pensamentos digiram estas 
palavras que são vida, em vez de se preocupar com problemas ou 
situações mundiais. Expresse a Palavra de Deus em oração e recite a 
Palavra para Ele. 

• Contemplação: Leia a Palavra de encontro com Deus, seja em silêncioou 
alto e clara. No momento em que, pela fé, seu espírito sentir a presença 
d’Ele, permita que o Espírito Santo te leve a uma reflexão mais profunda 
ou contemplação da Pessoa de Deus. Gaste tempo na Sua presença. 
Algumas vezes estas orações sem palavras têm efeitos mais profundos 
em nós e no mundo do que muitas orações que fazemos com nossas 
mentes. 

 

7.3 30 Orações na Palavra 

 
1.  Abençoar nossa comunidade 
 
Pai, no Nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos orar para que o 
Senhor abençoe nossa comunidade. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que 
a Sua face brilhe sobre eles e que o Senhor seja gracioso para com eles; que o 
Senhor olhe por eles e dê a eles Sua paz. (Nm 6:23-27) Nós pedimos isto por 
nossos vizinhos, colegas de trabalho, para a polícia e por aqueles que estão nas 
prisões, pelas crianças nas escolas, os médicos, enfermeiros e pacientes nos 
hospitais, pelos pais e mães de nossa comunidade, pelos negócios, os 
professores nas escolas, o prefeito e seu gabinete, pelos que não têm teto, os 
desempregados, os que estão envolvidos com vícios, o indigente, o presidente de 
nosso país e seus conselheiros, os ministros do governo e todo o seu pessoal. 
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Nós adoramos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem 
abençoado nos céus com todoas as bençãos espirituais em Cristo Jesus. (Ef 1:3) 
Como Jabez clamou ao Deus de Israel, nós clamamos a Ti por nossa 
comunidade: Que o Senhor nos abençoe, que Suas mãos sejam sobre nós, que o 
Senhor nos livre do mal, que assim sejamos livres de dores e que nós não 
causemos dores. (1Cr 4:10) 
 
Deus de paz, que o Senhor nos santifique em tudo. Que todo nosso espírito, alma 
e corpo sejam conservados íntegros. (1 Ts 5:23-24) Senhor, o Senhor é poderoso 
para nos livrar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados 
diante de Sua glória. (Jd 24-25) 
 
Senhor Jesus, que a Sua graça esteja sobre nossa comunidade. (1 Co 16:24) 
 
 
2.  Exaltamos o Seu Nome 
 
Nosso Pai que estás nos céus, o Senhor é Grande e Nobre, o Deus Altíssimo, O 
que vive para sempre; o Seu Nome é santo. (Is 57:15) Que o Tu sejas santificado 
e reverenciado em nossa comunidade. (Mt 6:9) O Senhor nos ensinou que não 
devêssemos tomar o Seu nome em vão, nem profanar ou balsfemar o Seu Nome. 
(Ex 20:7; Lv 19:12; 24:16) Mesmo assim o Seu Nome tem sido profanado entre as 
nações e muitos povos se esqueceram de Ti e têm buscado outros deuses. (Ez 
36:23; Sl 44:20)  Nós confessamos que temos transgredido seus mandamentos. 
Agora oramos e confessamos o Seu Nome, e abandonamos nossos pecados, por 
favor, nos ouça e nos restaure. (2 Cr 6:32,33) Que o Seu Nome seja santificado 
para que todas as nações, mesmo Seus inimigos, saibam que o Senhor é Deus e 
temam o Seu Nome. (Ez 36:21,23l Is 64:2; Sl 102:15) 
 
Ó Senhor Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós e nossa 
comunidade, mas nós clamamos pelo Teu Nome nesta hora. (Is 26:13) No Teu 
Nome e na Tua memória está o desejo da nossa alma da nossa comunidade. (Is 
26:8) Que possamos lembrar do Seu Nme na noite, ó Senhor e meditar n’Ele. (Sl 
119:55; Ml 3:16) Una os nossos corações para temermos o Seu Nome, assim nos 
apartaremos da iniquidade, conservaremos o Teu Nome e não o negaremos. (Sl 
86:11; 2 Tm 2:19; Ap 2:13; 3:8) Seu Nome é maravilhosos, como ungüento 
derramado, uma torre forte e um lugar seguro onde nos acolhe. (Jz 13:18; Ct 1:3; 
Pv 18:10; Sl 61:3) 
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3.  Pela Graça e Misericórdia de Deus 
 
Pai de misericórdia, atenta para a nossa oração e para a súplica de nossa 
comunidade. (1Rs 8:28) Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus 
senhores, e os olhos da serva, na mão de sua senhora, 
 assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça 
de nós. (Sl 123:2 Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da 
graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em 
ocasião oportuna. (Hb 4:16; Sl 5:7; 6:9; 28:2) Não retenhas de mim, Senhor, as 
tuas misericórdias; guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. (Sl 40:11) 
Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia 
para com os que o temem. O Senhor é bom; Sua misericórdia é de eternidade a 
eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos. (Sl 
103:11,17; 106:1; Lc 1:50) Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e 
longânimo e grande em misericórdia e fidelidade; que guarda a misericórdia em 
mil gerações, que perdoa a iniqüidade, a transgressão e o pecado. Ainda que não 
inocenta o culpado, e visita a iniqüidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, 
até à terceira e quarta geração. O Senhor é bom para todos, 
e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. (Ex 34:6-7; Sl 
145:9) As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, 
porque as suas misericórdias não têm fim. Pois, ainda que entristeça a alguém, 
usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. (Lm 3:22,32) O 
Senhor declara em Sua soberania: “ terei misericórdia de quem eu tiver 
misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer.” (Ex 33:19; Rm 
9:16,18) Não retenhas de nós, Senhor, as tuas misericórdias; guarda-nos sempre 
a tua graça e a tua verdade. (Sl 40:11) 
 
 
4.  Nós Te adoramos 
 
A Ele, pois, a glória eternamente! (Rm 11:36) Tu és o Rei eterno, imortal, invisível, 
Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. (1 Tm 1:17)  Nós te 
abençoamos, nosso Deus, único Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores; 
o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem 
algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno.  (1 Tm 6:15-
16) 
 
Senhor, nós declaramos que no princípio, lançaste os fundamentos da terra, e os 
céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão; tu, porém, permaneces; sim, todos 
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eles envelhecerão qual veste; também, qual manto, os enrolarás, e, como vestes, 
serão igualmente mudados. Mas o Senhor, porém, és o mesmo, e os teus anos 
jamais terão fim. (Hb 1:10-12) 
 
Senhor Jesus, Tu és o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. 
Aquele que nos ama e pelo Seu sangue nos libetou dos nossos pecados, e nos 
constituiu reino, sacerdotes para serví-Lo como Deus e Pai. O Senhor é o Alfa e o 
Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-poderoso. (Ap 1:16-20) Tu 
és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, 
porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e 
foram criadas. (Ap 4:8-11)  Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a 
riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. (Ap 5:8-14)  Grandes e 
admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso! Justos e verdadeiros 
são os teus caminhos, ó Rei das nações! Quem não temerá e não glorificará o teu 
nome, ó Senhor? Pois só tu és santo; por isso, todas as nações virão e adorarão 
diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. (Ap 15: 1-8) 
 
 
5.  Pela Sua graça e misericórdia 
 
Deus misericordiosos, cura a nossa comunidade, embora tenhamos pecado 
contra Ti, segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as transgressões 
desta comunidade. (Sl 41:4; 51:1) Quando encobrimos as nossas transgressões 
jamais prosperaremos; mas quando as confessarmos e deixarmos alcançaremos 
Tua misericórdia. (Pv 28:13) Não recordes contra nós as iniqüidades de nossos 
pais; apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos 
sobremodo abatidos. (Sl 79:8)  
 
Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniqüidade e te esqueces da 
transgressão e não retém a Sua ira para sempre, porque tem prazer na 
misericórdia. (Mq 6:8) Fortaleça-nos para fazermos a Tua vontade; ajuda-nos a 
seguir o Teu exemplo para executar o juízo verdadeiro e mostrar tua bondade e 
misericórida cada um a seu irmão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia. (Zc 7:9; Mt 5:7; Rm 12:18) Não nos deixe negligenciar a 
justiça, a misericórdia e a fé. (Mt 23:23) Juntamente com a Igreja, através dos 
séculos, nós clamamos: Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Vivo, tem 
misericórdia de nós. (Mt 9:27; Lc 18:38; Mt 15:22)  A misericórdia, a paz e o amor 
nos sejam multiplicados. (Jd 2) 
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6.  Pela cura da nossa terra 
 
O Senhor criou o homem, macho e fêmea, para serem seus representantes na 
terra, para enchê-la e ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus 
e sobre toda vida que se move pela terra. (Gn 1:26) O Senhor deu fôlego para as 
pessoas na terra e espírito para todos os viventes. (Is 42:5; Gn 2:7)  O Senhor deu 
alimento ao homem – todas as ervas que dão semente e cada árvore cujos frutos 
contêm sementes, e todos os seres vivos que se movem sobre a terra, O Senhor 
tem nos alimentado. (Gn 1:29; 9:3; Dt 12:15) É o Senhor, nosso Deus, que faz a 
terra frutificar, que nos dá abundância de grãos e de vinho. O Senhor. O Senhor 
alegra o nossos corações com o vinho, nos dá azeite para o brilho do rosto, e pão 
que nos sustém as forças. (Gn 1:11; 27:28; Sl 104:14,15) O Senhor, Deus, regas 
a terra e para isso manda a chuva. O Senhor dá a chuva a seu tempo, a primeira 
e a última. (Sl 65:9; 147:8; Dt 11:14) 
 
O Senhor reina sobre toda a terra (Sl 97:1), mas deu a terra ao homem para 
sujeitá-la (Sl 115:16; Gn 1:26). Mas o Senhor está atento a tudo o que acontece 
nesta terra (Zc 4:10; Sl 33:13), contemplando os mals e os bons. (Pv 15:3) E não 
há criatura que não seja manifesta na sua presença; pelo contrário, todas as 
coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar 
contas. (Hb 4:13) Neste momento perante o Senhor, nós confessamos que nós, o 
povo desta comunidade, temos fracassado nos desafios dados por Deus. Nossa 
terra se corrompeu e se profanou por causa dos nossos pecados e rebeliões 
contra o Senhor. (Gn 6:11; Is 24:4-6) Por favor, seja gracioso para conosco, os 
filhos de Deus, voltamos a Ti clamando por redenção (Rm 8:19-23) e pela cura da 
nossa comunidade e da nossa terra. (2 Cr 7:13-15) 
 
 
7.  Arrependimento pela Culpa de sangue 
 
Senhor Deus, O Senhor é misericordioso e gracioso, longânimo, abundante em 
amor e fidelidade. O Senhor perdoa a iniqüidade, transgressão e o pecado. (Ex 
34:6-7) 
 
Seja misereicordioso para conosco, pois os lugarres tenebrosos da terra estão 
cheios de moradas de violência, toda a terra está corrompida e desonrada pelo 
pecado.(Sl 74:20; Gn 6:11,12; Is 24:12) A terra está produzindo cardos e abrolhos 
e até vomitando os seus moradores. (Gn 3:17,18; Lv 18:25-28) Nossa terra está 
cheia de crimes de sangue, e a cidade cheia de violência e iniqüidade, nós e a 
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geração passada não temos tido respeito pela vida.(Ez 7:23; Hb 2:12) Por causa 
da culpa de sangue dos assassinatos, guerras e abortos, muitas pessoas se 
tornaram fugitivos e errantes.(Gn 4:11,12) O solo foi amaldiçoado e não te dará a 
sua força quando lavrares, os céus se tornaram como bronze e a terra como ferro. 
(Gn 4:12; Dt 28:23; Sl 107:34) O Senhor odeia as mãos que derramam sangue 
inocente, e não responde as orações dos que têm as mãos cheias de sangue.(Pv 
6:17; Is 1:15; 59:2) O senhor disse que a vida de uma pessoa está no sangue e 
que este sangue está clamando a Ti.(Gn 4:10; Lv 17:11) 
 
Senhor, nosso Redentor, por favor nos perdoe por todo o sangue derramado em 
nossa nação e nesta comunidade; remova a maldição pela culpa de sangue de 
nossa terra, lava-nos das nossas iniqüidades e limpa-nos dos nossos pecados. (Jl 
3:21; Sl51:2,14) O Senhor põe fim à guerra quando o Senhor julga e repreende as 
nações.(Sl 46:9; Mq 4:3) Seja misericordioso e estabeleça o Seu reino em nossa 
comunidade e em nossa terra, para que o Príncipe da Paz reine e governe em 
nosso meio.(Is 9:6,7; Zc 9:10; Rm 14:17) 
 
 
8.  Arrependimento da idolatria   
 
Senhor de todos, o Senhor é Deus, somente o Senhor. Tu fizestes os céus e a 
terra.(Is 37:16) Não há outro Deus além de Ti, um Deus justo e Salvador.(Is 45:21) 
Mas o Homem, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem 
lhe deram graças; antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, 
obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Nós e a geração de nossos pais 
mudamos a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar 
do Criador.(Rm 1:21, 25) Os povos têm estendido suas mãos a deuses 
estranhos.(Sl 44:20) Temos profanado a terra com nossa idolatria, cobiças e 
egoísmo.(Cl 3:5; Sl 106:38; Ez 22:4; 36:18) O Senhor ordenou que não 
fizéssemos para nós outros ídolos, nem imagem de escultura nem coluna, nem 
pedra com figuras na nossa terra, para nos inclinardes a ela; porque o Senhor é 
Deus.(Lv 26:1) 
 
Senhor, nós estamos colhendo os frutos dos nossos pecados. A seca é como 
praga, a fome devasta as pessoas, a guerra assola as nações e desastres 
ecológicos devastam nossa terra, porque nós temos agido sem fé e abandonado o 
Senhor. (Ez 14:12-21) Senhor, temos vergonha dos nossos caminhos, nossas 
iniqüidades se multiplicaram sobre as nossas cabeças, e a nossa culpa cresceu 
até os céus.(Ed 9:6-7) Pecamos como nossos pais, cometemos iniqüidade, 
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procedemos mal, por favor, seja misericordiosos e nos perdoe os pecados.(Sl 
106:6) Por favor, limpa-nos de toda nossa futilidade e de todos nossos ídolos.(Ex 
36:25,26) Remova de nossos lábios os nomes de outros deuses, levante uma 
igreja pura e sem defeito que irá manifestar Sua sabedoria aos principados e 
potestades nos lugares celestiais.(Os 2:17; Ef 3:10) 
 
 
9.  Arrependendo da injustica e votos não cumpridos 
 
Soberano Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, só Tu és digno. O Senhor é 
a Rocha, Suas obras são perfeitas, justos todos os Seus caminhos. Deus é 
fidelidade e não há n’Ele injustiça.(Dt 32:3-4) Justiça e direito são o fundamento 
do teu trono; graça e verdade te precedem. (Sl 89: 14,15) Que faz justiça ao órfão 
e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes.(Dt 10:18) O Senhor tem 
nos mostrado o que é bom e que é o que o Senhor nos pede: que pratiquemos a 
justiça, e amemos a misericórdia, e andemos humildemente com o nosso 
Deus.(Mq 6:8) 
 
Juiz de toda a terra, vimos a Ti para pedir por misericórdia e graça por nossa 
comunidade e por nossa terra. A justiça está longe de nós. Nós tropeçamos e 
caímos por causa das nossas transgressões, e conhecemsos nossas iniqüidades. 
Temos transgredido e mentido contra o Senhor e fugimos do nosso Deus. Nosso 
falar é opressão e revolta, o conceber e o proferir do coração palavras de 
falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs ao longe; a Verdade anda 
tropeçando pelas praças.(Is 59:9-15)  A terra pranteia e se murcha, por causa dos 
seus moradores, porque eles têm transgredido as leis e quebrado as alianças 
contigo. Por isso a maldição consome a terra.(Is 24:3-6) Temos edificado nossas 
casas com injustiça usando os trabalhadores e não lhes pagando o salário.(Jr 
22:13) Muitas de nossas cidades são estbelecidas pela iniqüidade.(Hc 2:12) 
Temos criado leis injustas e decretos opressivos, privando o pobre de justiça 
negando justiça aos aflitos, despojando as viúvas e roubando os órfãos.(Is 10:2) 
Nós nos arrependemos , pedimos perdão, nos voltamos para o Senhor. Encha os 
nossos corações com Tua verdade e justiça e cure a nossa terra. Nós te pedimos 
isso em Nome de Jesus. 
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10.  Arrependendo da imoralidade 
 
Senhor Deus, nós temos profanado a terra com divórcio, com práticas sexuais 
abomináveis como a homossexualidade, incesto, fornicação e prostituição (Jr 3:1-
3; Rm 1:26,27; Lv 18:23). Nós confessamos que nossa geração está cheia de 
toda injustiça, malícia, avareza e maldade; possuídos de inveja, homicídio, 
contenda, dolo e malignidade; sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de 
Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes 
aos pais.(Rm 1:29,30) Mesmo na Igreja, confessamos que temos profanado 
nossos corpos com imoralidade e com isso temos profanado o templo do Espírito 
Santo.(1 Co 6:18-20) 
 
Se observares, Senhor, as iniqüidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, 
porém, está o perdão, 
para os que te temam.(Sl 130:3-4) Ao Senhor, nosso Deus, pertence a 
misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele.(Dn 9:9) Nós nos 
humilhamos perante o Senhor, e pedimos que nos guie em  justiça e nos ensine 
os Seus caminhos.(Sl 25:9) Nos ajude a não vivermos segundo a carne, mas para 
mortificarmos os feitos do corpo através do Seu Espírito.(Rm 8:13) Nós queremos 
aprender a andar no Espírito para que não satisfaçamos os desejos da carne.(Gl 
5:16-26) Nos ajude a manter exemplar o nosso procedimento no meio dos 
gentios, para que,  observando-nos em nossas boas obras, glorifiquem a Deus. (1 
Pe 2:11-12) Perdoa-nos por termos mentes carnais, e nos ajude a pensar nas 
coisas do Espírito para assim agradarmos o Senhor.(Rm 8:5-8)  Nós pedimos ao 
Senhor que venha nos transformar pela renovação da nossa mente através da 
Tua Palavra, para que não nos conformemos com este mundo, mas que 
possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de 
Deus.(Rm 112:2) 
 
 
11.  Derrame sobre nós o Seu Espírito 
 
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor deu o Espírito Santo 
para nos ensinar, guiar e confortar.(jo 14:26) Obrigado porque pelo Teu Espírito 
Santo, o Espírito de Adoção (Rm 8:15; Gl 4:6) nós podemos Te conhecer e Te 
chamar “Aba Pai”,  e que o Senhor não nos deixou só, mas nos deu um 
Ajudador.(Jo 14:16,18; Jo 15:26) 
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Por favor, nos perdoe por tantas vezes termos entristecido o Espírito Santo, O 
resistindo ou recusando a obedecê-LO.(Ef4:39; 1 Ts 5:19; At 5:9) Proteja-nos de 
proferir qualquer palavra, seja em rebeldia ou mentindo contra o Espírito Santo, 
para que o Senhor não nos abandone e se torne nosso inimigo.(Mt 12:32; At 5:3; 
Is 63:10,11) Dá-nos Seu Espírito de sabedoria, entendimento, poder, concelheiro 
e conhecimento (Is 11:2) assim podemos compartilhar Sua Palavra com todos os 
povos, mesmo com as autoridades. (Dn 4:9; 5:11; At 4:8) Encha-nos com o Seu 
Espírito, assim mesmo quando estivermos sendo perseguidos, continuaremos a 
falar a verdade e não nos calaremos sobre o Seu amor e a esperança que temos 
em nossos corações.(At 4:31) Derrame o Seu amor sobre os nossos corações, só 
assim seremos capazes de amar incondicionalmente.(Rm 5:5) O Senhor não tem 
nos dado espírito de medo, mas de amor, poder e domínio-próprio.(2 Tm 1:7) 
Deixe que o fruto do Espírito Santo seja visível em e através de nós.(Gl 5:22-23) 
Que o Teu Espírito Santo convença o mundo do pecado, da justiça e do 
julgamento.(Jo 16:7-8) Que a Igreja se multiplique, tenha o temor do Senhor e o 
conforto do Espírito Santo.(At 9:31) Desça sobre nós o poder do Teu Espírito 
Santo, assim seremos suas testemunhas até os confins da terra.(At 1:8) 
 
 
12.  Que todos os povos ouçam Sua Voz 
 
Nosso Pai que está nos Céus, Sua voz está sobre as nações, Sua voz é 
poderosa; Sua voz é cheia de majestade. Sua voz quebra os cedros, sim o 
Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor despede chamas de 
fogo! Sua voz faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz dar cria às corças e 
desnuda os bosques; e no Seu templo (e nso corações dos Seus filhos) todos 
dizem: “GLÓRIA!”(Sl 29:1-9) 
 
Pai, o Senhor disse: “Haja luz!” e houve luz.(Gn 1:3) O Senhor enviou o Seu Filho 
a nosso mundo de trevas, a Palavra que se fez carne.(Jo 1:1-14) Ele é a Luz do 
Mundo – assim nós podemos ver a luz e temos esperança em nossos 
corações.(Ef 1:18) Ouvimos o Seu comando, uma voz vinda dos céus, para 
ouvirmos o Seu Filho.(Mc 9:7) Jesus disse que Ele é o Bom Pastor e que todas as 
Suas ovelhas ouvirão Sua voz.(Jo 10:3-5; 14-16) Ajuda-nos a discernir a verdade 
e de realmente conhecer a Sua voz (Jo 18:37) e quando ouvirmos Sua voz, não 
nos deixe endurecer os nossos coracões e rebelarmos contra o Senhor. 
 
Nós oramos que nossa comunidade e nação ouvirão Sua voz, mesmo que alguns 
se levantem contra Ti.(Sl 46:6) Deixe que aqueles que não Te conhecem nem Te 
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obedecem, vejam o Seu poder e se prostem perante o Senhor.(Ex 5:2) Dá-nos as 
Tuas palavras para que sejamos Sua voz perante os governantes e líderes, paara 
ajudá-los a caminhar os Teus caminhos.(Mc 3:11) Ajuda-nos a estarmos perto de 
Ti, para recebermos as mensagens que o Senhor deseja dar ao mundo através de 
Tua Igreja,(Dt 5:25-27) Dá-nos também habilidade ao falar e a transmitir o 
Evangelho ao coração do povo.(At 2:11) Ajuda-nos a estarmos mais perto de Ti, 
para que possamos ouvir os desejos do Teu coração e nos dispormos a Teu 
serviço.(Is 6:8) 
 
 
13.  Pelos relacionamentos na igreja 
 
Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o Cabeça do Corpo, que é a Igreja. Como Igreja, 
nós confessamos que não temos discernido Seu Corpo corretamente, mas temos 
pensado de nós mesmos além do que convém, esquecendo que é um só Corpo 
com muitos membros e que cada membro tem uma função, mas ainda assim 
somos membros um do outro.(Rm 12:3-5) Nós confessamos que temos sido 
soberbos com nossas próprias idéias e como Corpo perdemos a conexão com o 
Senhor, o Cabeça, o corpo tem sofrido e não está bem vinculado por suas juntas 
e ligamentos, e com isso não consegue crescer e atingir a maturidade.(Cl 2:18-19) 
Nós continuamos mordendo e devorando uns aos outros, alguns membros se 
destruíram pela nossa falta de amor.(Gl 5:14-15) 
 
Por favor, nos perdoe e restaure nossos relacionamentos. O Senhor tem reunido 
os membros de Seu Corpo para que não haja divisão, pelo contrário, que haja 
mútua cooperação, de maneira que, se um membro sofre, todos sofram com ele; 
da mesma maneira regozijái-vos quando outros membros forem honrados.(1 Cr 
12:24-27) Que possamos ser um como o Tu e o Pai são um. Que Sua oração 
pedindo que o Pai nos proteja, seja respondida pelo poder do Seu Nome, o Nome 
dado a Ti, assim nossa unidade será manifestada pelo amor que teremos uns 
pelos outros (Jo 17:11), já que é através deste amor que o mundo saberá que nós 
pertencemos ao Senhor.(Jo 13:35) 
 
Nós oramos que o Senhor venha nos restaurar, a Igreja, para os propósitos que o 
Senhor tem para nós mesmo antes de nos criar.(Ef 2:15; Ef 3:10,11) Que o Seu 
nome seja louvado quando nos aceitarmos  e formos um.(Rm 15:7) 
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14.  O sangue de Jesus Cristo 
 
De acordo com as Escrituras, todas as coisas são purificadas pelo sangue, e sem 
derramamento de sangue não há remissão.(Hb 9:22) Nos  achegamos a Ti, 
Senhor Jesus, como o Mediador da nova aliança.(Hb 12:24) Obrigado por nos 
demonstrar o Seu amor, mesmo sendo todos pecadores, Cristo morreu por 
nós.(Rm 5:8) Sim, o Senhor O enviou como sacrifício vivo e pelo Seu sangue o 
Senhor demonstrou a Sua justiça, pois Cristo veio como Sumo Sacerdote e com 
Seu próprio sangue Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve 
eterna redenção.(Rm 3:25; Hb 9:11-12) O Senhor tem nos redimido e perdoado os 
nossos pecados de acordo com Sua riqueza e graça, pelo precioso sangue, como 
de cordeiro sem defeito e sem mácula, o Sangue de Cristo.( 1 Pe 1:18-19; Ef 1:7; 
Cl 1:14) E nós, que estávamos longe e mortos em nossos delitos e pecados, 
fomos trazidos junto a Seu  trono pelo sangue de Cristo.(Ef 2:5,13) Nosso Pai 
Celestial, é através do sangue de Cristo que fomos justificados e reconciliados 
contigo.(Rm 5:9; Cl 1:20) 
 
É o Seu sangue que purifica nossa consciência de obras mortas para servirmos 
ao Deus vivo.(Hb 9:14) O Senhor nos amou e lavou os nossos pecados no Seu 
sangue e assim fomos purificados de todos os pecados(Ap 1:5; 1Jo 1:7) e o 
Senhor nos santificou com Seu sangue, no Espírito.(Hb 13:12; 1 Pe 1:2) É através 
do Seu sangue que podemos vencer Satanás.(Ap 12:11) 
 
Nos aperfeiçoe em todo o bem, através do sangue da eterna aliança, para 
cumprirdes a Sua vontade. Operando em nós o que é agradável diante dEle, por 
Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém.(Hb13:20-21) 
 
 
15.  Para que a igreja cumpra o seu propósito 
 
Pai, que Cristo seja revelado e conhecido através da Igreja para que assim todas 
as nações possam crer e obedecer Seu Filho.(Rm 16:25-27)  Que o testemunho 
de Cristo seja confirmado na e através da igreja. De maneira que não nos falte 
nenhum dom, enquanto aguardamos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
qual também nos confirmará até ao fim, para sermos irrepreensíveis no Dia de 
nosso Senhor Jesus Cristo.(1 Cr 1:4-8) 
 
Pai, com ações de graças e súplica, eu oro para que aumente o amor e a fé na 
igreja.  Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda 
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Se Espírito de sabedoria e de revelação, para que assim possamos Te conhecer e 
Te fazer conhecido entre as pessoas da nossa comunidade. Oramos também 
para que ilumine os olhos do nosso coração, para saberdes qual é a esperança do 
nosso chamamento, qual a riqueza da glória da Sua herança nos santos e qual a 
suprema grandeza do Seu poder para com os que cremos.(Ef 1:15-23) 
 
Restaure sua igreja como casa de oração, assim a igreja se devotará à oração, 
sendo vigilante e agradecida.(Cl 4:2) Nós oramos intensamente que o Senhor 
repare as deficiências da nossa fé. Que o Senhor nos faça crescer e aumentar no 
amor uns para com os outros e para com todos. Que o Senhor confirme em 
santidade os nosos corações, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai. 
(1 Ts 3:9-13) Pai, nós oramos certos de que, Aquele que começou boa obra em 
nós, há de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus. (Fl 1:6-11) 
  
 
16.   Com temor do Senhor 
 
Soberano Senhor Deus, o Senhor é mais temível que todos os deuses. (1 Cr 
16:25-26) O Senhor busca obediência e corações totalmente devotados a Ti. Nós 
queremos temer somente ao Senhor e servi-Lo fielmente de todo o nosso 
coração; pois vemos quão grandiosas coisas nos tem feito.(1 Sm 12:20-24) 
 
Senhor Deus, temer a Ti é o princípio da sabedoria.(Sl 111:10) Nós pedimos que 
nos dê sabedoria(Tg 1:5) e que nos ensine a temer-Te. Eis que os olhos do 
Senhor estão sobre os que O temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, 
para livrar-lhes a alma da morte, e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. 
Nossa alma espera no Senhor, porque o Senhor é nosso auxílio e escudo.(Sl 
33:18-22)  O Senhor se acampa ao redor dos que Ti temem e os livra. Ddeisxe-
nos provar a Sua bondade, pois o Senhor chama de abençoados, aqueles que em 
Ti confiam!(Sl 34:7-10) 
 
Que todas as pessoas da nossa comunidade e nação temam o Senhor; temam o 
Senhor tôda a terra, temam-O todos os habitantes do mundo.(Sl 33:8) Que o Teu 
Espírito de Sabedoria e o Espírito de temor do Senhor, possa repousar sobre 
nós.(Is 11:2) Que as pessoas de nossa comunidade e nação não desprezem a 
Sua sabedoria e que eles escolham temer o Senhor. 
 
O Senhor deixou que tivéssemos fome, para que soubéssemos que nem só de 
pão viverá o homem, mas de toda Palavra que procede de Tua boca. O Senhor 
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tem nos disciplinado para que andemos nos Teus caminhos e O temamos.(Dt 8:3-
6) Ensina-nos os Teus caminhos, para que andemos na Sua verdade. Dispõe os 
nossos corações para temermos somente o Seu Nome.(Sl 86:11)  Ajude-nos a 
nos apartarmos do mal e praticar o que é bom; procurarmos a paz e e refrear 
nossos lábios de falarem dolosamente.(Sl 34:13-14) Hoje nós escolhemos que 
temeremos o Senhor e serviremos somente a Ti, em integridade e fidelidade.(Js 
24:14-15) 
 
 
17.   Pelos Seus propósitos para com as famílias e crianças 
 
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, me ponho de joelhos perante Ti, de quem toma 
o nome toda família na terra.(Ef 3:14,15)  
 
Já que todas as famílias têm sua origem em Ti, nós pedimos que o Senhor traga 
cura e restauração para as famílias de nossa comunidade. Nós reconhecemos e 
confessamos que a maioria do sofrimento das famílias é devido nossos caminhos 
pecaminosos. Nós confessamos que não temos vivido de acordo com Sua 
vontade em nossos casamentos e na criação de nossos filhos.(Is 1:23) Nós temos 
ignorado Seu mandamentos onde os maridos devem amar e cuidar de suas 
esposas, como Jesus cuida da Igreja, e que as esposas devem respeitar e se 
submeterem a seus maridos como a Igreja deve se submeter a Jesus.(Ef 5:22-33; 
1 Pe 3:7) 
 
Através de Seus sangue nós podemos nos reconciliar uns com os outros.(2 Co 
5:18) Tenha misericórdia de nós. Nós confessamos também que, como filhos, 
temos desobedecido nossos pais e não temos honrado a vida deles como o 
Senhor nos mandou fazer.(2 Tm 3:2; Ex 20:12)  Como pais e mães, não temos 
sido um bom exemplo de vida cristã para os nossos filhos. Temos levado nossos 
filhos a tropeços e os provocado à ira, e não temos Ti glorificado falando de Ti a 
eles, por isso se tornaram rebeldes e infiéis a Ti.(Ef 6:4-6; Sl 78:4-8) Nós 
precisamos do Teu perdão e cura, por favor, lave nossas famílias com a Sua 
Palavra.(Ef 5:26) 
 
Livra-nos do mal, tire de nós toda raiz de amargura, ódio e falta de perdão. Faça 
que o relacionamento entre nós volte a ser admirável. 
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18.   Pela cura em Cristo 
 
Nós bendizemos a Ti, Senhor, e lembramos de tudo o que o Senhor tem feito por 
nós. O Senhor é quem perdoa todas as nossas iniqüidades; e sara todas as 
nossas enfermidades.(Sl 103:2-3) O Senhor é Deus, nosso, Quem nos cura.(Ex 
15:26) O Senhor nos deu Seu Filho, Jesus Cristo para levar sobre Si as nossas 
enfermidades e as nossas dores. Mas Ele foi traspassado pelas nossas 
transgressões e moído pelas nossas iniqüidades. O castigo que nos traz a paz 
estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Pai o Senhor 
colocou sobre Ele todos os nossos pecados. Era da Tua vontade que Ele 
sofresse, e o Senhor ofereceu a alma dEle pelo pecado. Porque Ele tomou o 
pecado do mundo, agora Ele pode interceder pelos pecadores.(Is 53:1-12) 
 
O Senhor O ungiu com o Espírito Santo e poder, para pregar o evangelho do 
reino, para curar todos os tipos de enfermidades e doenças entre o povo, até 
mesmo para curar da opressão demoníaca.(Mt 4:23-24; At 10:38) O Sol de Justiça 
tem verdadeiramente nascido e trazido cura em Suas asa.(Ml 4:2) 
 
Senhor Jesus Cristo, a nossa comunidade precisa da Sua cura. Venha e cure 
nossos corpos e almas, pois temos pecado contra Ti.(Sl 41:4) Cure o coração 
quebrantado, proclame liberdade para todos os cativos, abra a prisão para os que 
estão presos em vícios, oprimidos, corações corrúptos e fortalezas espirituais.(Is 
61:1) O Senhor prometeu que se nós, que chamamos pelo Seu Nome, nos 
humilharmos, orar e buscarmos a Sua face, e convertermos dos nossos maus 
caminhos, então o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados e 
sararia a nossa terra.(2 Cr 7:14) Nossa nação necessita de cura. Cumpra a Sua 
promessa e traga cura, pois nos humilhamos perante o Senhor. 
 
 
19.  Pelos que sofrem e são perseguidos 
 
Senhor Jesus Cristo, fomos chamados para seguir os Teus passos, mesmo no 
sofrimento.O Senhor foi ultrajado e sofreu injustiça, mas nunca revidou, mas 
entregou-se àquele que julga retamente.(1 Pe 2:21-24) Foi necessário que o 
Senhor sofresse para que pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados (Lc 
24:46-47) e devido a Sua obediência e determinação, nós fomos declarados 
justos. 
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O Senhor chamou de bem-aventurados os es que são perseguidos por causa da 
justiça, e nos prometeu grandes recompensas no céu quando abençoarmos os 
que nos perseguem e nos insultam, por causa do Seu Nome.(Mt 5:10-12) Ajuda-
nos a ter o mesmo pensamento que o Senhor, para assim vivermos de acordo 
com a vontade de Deus(1Pe 4:1,19), e se isto inclui sofrimento, nós iremos, como 
a Igreja primitiva, nos regozijar, pois fomos achados merecedores de sofrer pelo 
Seu Nome.(At 5:41; Fl 1:29; 2 Ts 1:5-6) Ajuda-nos a entender os propósitos do 
sofrimento, como Paulo declarou que todos os que desejam viver vida santa em 
Jesus Cristo sofrerão perseguição.(Rm 8:17; 2 Tm 3:12) Ajuda-nos a declarar 
como Paulo: “Queremos conhecer, a Ti e o poder da Tua ressurreição, e a 
comunhão dos Teus sofrimentos, para, de algum modo, alcançar a ressurreição 
dentre os mortos.”(Fl 3:10-11) 
 
Nós oramos por aqueles que sofrem e que são perseguidos pelo amor do Seu 
Nome, que o Senhor os proteja, consagre e fortaleça.(1 Pe 5:10)  Concede aos 
teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, mesmo quando 
ameaçados ou perseguidos.(At 4:29) Ajuda-nos a aprender a obediência pelas 
coisas que sofremos.(Hb 5:8) Nós oramos pelos que estão perseguindo a Sua 
Igreja: tenha misericórdia deles. 
 
 
20.   Pelo nosso governo 
 
O Senhor é Quem muda o tempo e as estações; remove reis e estabelece 
reis.(Dn 2:20-22)  Nos achegamos perante o Seu trono com orações, intercessões 
e ações de graças pelos reis, nosso governo, e todos os que se acham investidos 
de autoridade, para que vivamos vida tranqüila e mansa, com toda piedade e 
respeito – isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja 
que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da 
verdade.(1 Tm 2:1-4) O coração do rei está nas Tuas mãos; segundo o Teu 
querer Ele o inclina.(Pr 21:1) Retire o perverso da presença dos líderes do 
governo, do presidente, ministros e outros oficiais, e estabeleça nosso governo na 
justiça e verdade.(Pr 25:5) Tire a cobiça dos corações deles e proteja-os de 
aceitarem suborno.(Pr 29:4) Que o nosso governo seja honesto e com 
imparcialidade para com os pobres.(Pr 29:14) 
 
Mostre ao presidente e a todos os oficiais do governo o que é bom e o que o 
Senhor requer deles. Trabalhe em seus corações para que trabalhem com justiça, 
amem a misericórida e de andem humildemente em Tua presença. (Mq 6:8) 
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Senhor Deus, encha os corações dos govrnantes com amor e fidelidade que os 
preserverá seguros e desta maneira teremos segurança e paz.(Pr 20:28) Envie 
Senhor o Seu Espírito Santo nos prédios do governo e nos lugares onde eles se 
reunem, promulgam as leis e tomam decisões, para se necessário convencer do 
pecado e estabelecê-los na justiça e verdade. (Jo 16:8-11) Nós oramos e pedimos 
Sua proteção para o nossos governantes contra os poderes das trevas e para que 
eles não se envolvam com feitiçaria, idolatria ou outra forma de ocultismo. Como 
igreja, nós resistimos o diabo quando ele tenta atacar, reter e destruir nosso 
governo.(Tg 4:7) 
 
 
21.   Para nos enchermos da Sua Palavra 
 
Os céus se fizeram por Sua Palavra (Sl 33:6) e o Senhor sustenta todas as coisas 
pelo poder da Sua Palavra.(Hb1:3) Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e 
mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de 
dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e 
propósitos do coração.(Hb 4:12) Sua palavra é como fogo e martelo capaz de 
esmiuçar a pedra.(Jr 23:29) A Sua Palavra é a Espada do Espírito (Ef 6:17) e toda 
Palavra que sai da Tua boca, não voltará para Ti vazia, mas fará o que Lhe apraz 
e properará naquilo que a designastes.(Is 55:11) 
 
O Senhor, que Se revela através da Sua Palavra (1 Sm 3:21), abra nossas 
mentes para entendermos as Escrituras (Lc 24:45) e dá-nos o Seu Espírito de 
sabedoria e revelação para conhecermos o Senhor.(Ef 1:17) Que a Sua Palavra 
seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.(Sl 119:105) 
Dirija os nosos passos pela Sua Palavra.(Sl 119:133) Que possamos viver de 
cada Palavra que procede da Sua boca.(Dt 8:3; Mt 4:4) Que a Sua Palavra possa 
nos purificar.(Jo 15:3; Ef 5:26) Que a Sua Palavra possa nos curar e nos livrar da 
destruição.(Sl 107:20) 
 
Deixe que a Sua Palavra habite ricamente em mim, para que eu possa ensinar e 
encorajar outros (Cl 3:16) e vencer o malígno.(1 Jo 2:14) Que ao ouvir a Sua 
Palavra haja fé em meu coração.(Rm 10:17) 
 
Estabeleça a Sua Palavra em nossas cidades e nações, que ela cresça e 
prevaleça poderosamente.(At 19:20) Pois toda carne é como a erva, e toda a 
glória do homem como a flor da erva; seca-se a erva, e cai a sua flor; mas a 
palavra do Senhor, porém, permanece eternamente.(1 Pe 1:24-25) 



 68 

22.  Para resistir o Malígno 
 
Em Seu propósito eterno, o qual o Senhor cumpriu em Jesus Cristo nosso Senhor, 
que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos 
principados e potestades nos lugares celestiais.(Ef 3:10) Nós oramos e pedimos 
que o Senhor cure os quebrantados de coração de nossa comunidade, dê 
libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os 
oprimidos.(Lc 4:18) 
 
O Senhor deu a Seu Filho toda a autoridade nos céus e na terra, para que pelo 
Nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor.(Mt 
28:18-20; Fl 2:10,11) Que isso possa acontecer na nossa comunidade. 
 
Que as obras do diabo sejam destruídas em nossa comunidade, pois Seu Filho 
morreu com este propósito.(1 Jo 3:8) Liberte nossa comunidade do poder das 
trevas.(Cl 1:13-14) De acordo com Sua Palavra, que os olhos dos incrédulos de 
nossa comunidade possam se abrir, que eles se convertam das trevas para a luz 
e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de 
pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Ti.(Lc 9:1-2; Mt 
28:18-19; At 26:17-18) Deus da paz, nós oramos para que em breve esmague 
debaixo dos Seus pés a Satanás.(Rm 16:20) Obrigado por nos dar a armadura de 
Deus, para que possamos  ficar firmes contra as ciladas do diabo enquanto 
lutamos contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo 
tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. 
 
Nós declaramos que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está 
no mundo.(1 Jo 4:4) 
 
 
23.  Para que seja revelada a Paternidade de Deus 
 
Pai eterno, o Senhor é o Criador que nos fêz e nos formou.(Dt 32:6) Nós 
declaramos: O Senhor é nosso Pai.(Sl 89:26; Is 63:16) Nós somos o barro, o 
Senhor é o oleiro; nós somos o trabalho das Suas mãos.(Is 64:8) Portanto, nós 
confessamos juntamente com multidões de milhões em todo o mundo: Nós 
cremos em Deus o Pai, o Soberano, o Criador dos céus e da terra. Obrigado pelo 
Seu compromisso que o Senhor seria nosso Pai e que nós seríamos para Ti filhos 
e filhas.(2 Co 6:18) 
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Revele-Se para nossa comunidade como Pai, do Único de onde vem toda boa 
dádiva e todo dom perfeito, em Quem não pode existir variação ou sombra de 
mudança.(Tg 1:17) Deixa que Te conheçamos como o Senhor realmente é.(1 Jo 
2:13-14) Como o Senhor falou face a face com Abraão e Moisés, nós desejamos 
ter um relacionamento face a face com o Senhor. 
 
Como o filho honra a seu pai e o servo a seu senhor, nós queremos amar e 
respeitar o Senhor.(Ml 1:6) E como o Seu Filho Jesus Te glorificou perante o 
mundo, este também é o nosso desejo de glorificá-Lo perante o mundo.(Jo 17:4) 
 
Revele-Se como Pai àqueles que não têm pai, o Defensor das viúvas.(Sl 68:5) 
Porque não recebemos o espírito de escravidão, para vivermos, outra vez, 
atemorizados, mas recebemos o Espírito de filiação – o Espírito de Adoção, 
baseado no qual clamamos: “Aba, Pai!”(Gl 4:5-7; Rm8:15, 17) Nós queremos ser 
verdadeiros adoradores, portanto nos ensine, Pai, Te adorar em Espírito e em 
verdade.(Jo 4:23) 
 
 
24.  Pela salvação do incrédulo 
 
Pai, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu.(Mt 
6:10) Nós oramos pela salvação das pessoas de todas as nações, tribos, povos e 
línguas – também pelas pessoas da nossa comunidade – que incontáveis 
multidões de pessoas se apresentem perante o trono diante do Cordeiro.(Ap 7:9) 
 
Nós oramos pelas nações do mundo e por nossos amigos e vizinhos incrédulos, 
para se reconciliarem com o Senhor. Nós Ti pedimos isso porque o Senhor não 
tem prazer na morte do perverso, mas o Teu desejo é que todos se convertam 
dos seus caminhos e vivam.(Ez 18:23) 
 
Senhor Jesus, o Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo!(Jo 
1:29) Converta o coração dos não salvos a Ti para que eles se voltem para Ti.(Lm 
5:21) Nós oramos através do poder do Espírito Santo que o Senhor convença as 
pessoas de nossa comunidade da culpa pelo pecado e da justiça e do 
julgamento.(Jo 16:8) 
 
Que milhares em Sua igreja possam responder quando o Senhor perguntar: “A 
quem enviarei?” Que eles estejam dispostos a ir. Que eles possam dizer como 
Isaías: “Eis-me aqui. Envia-me a mim!” (Is 6:8) Nós vemos que a seara, na 
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verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto nós rogamos a Ti 
Senhor da seara: mande trabalhadores para a sua seara.(Mt 9:37-38) Que os 
Cristãos de todo o mundo possam levantar seus olhos e verem que os campos 
estão prontos para a colheita.(Jo 4:35) Que a igreja possa perceber de maneiras 
atuais nosso chamado de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda 
criatura.(Mc 16:15) Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor trabalhe através dos 
sinais, maravilhas, milagres e dons distribuídos pelo Espírito Santo de acordo com 
Sua vontade.(Hb 2:4) 
 
 
25.  Para que venha o Teu reino 
 
Pai, nós oramos para que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade assim 
na terra como no céu.(Mt 6:9,10) Falarão da glória do Teu reino e confessarão o 
Teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os Teus poderosos 
feitos e a glória da majestade do Teu reino. O Teu reino é o de todos os séculos, e 
o Teu domínio subsiste por todas as gerações.(Sl 145:11-13) 
 
Nos perdoe por estarmos tão focados em nossas próprias necessidades e em 
construir os nossos reinos. Por favor, abra os olhos do nosso coração, para 
sabermos qual é a esperança do Seu chamamento, qual a riqueza da glória da 
Sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do Seu poder para com os 
que cremos.(Ef 1:18-19) Nós dobramos nossos joelhos, e reconhecemos toda 
autoridade do Nome de Jesus e confessamos que Jesus Cristo é Senhor.(Fl 2:10-
11) 
 
Nós oramos para que muitos ouçam a Palavra do Evangelho do Reino, e que a 
semente caia em corações preparados, para que assim haja uma grande colheita 
de almas em nossa geração.(Mt 13:3-23) Nós proclamamos para todas as 
nações: “Levantai as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que 
entre o Rei da Glória!”(Sl 24:7) 
 
Nós O abençoamos, Deus Altíssimo, adoramos e honramos a Ti que vive para 
sempre.(Dn 4:34) O Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o Seu 
Reino jamais será destruído. Os santos do Altíssimo receberão e possuirão o 
Reino para sempre.(Dn 7:9,10,13,14,18) Àquele que está sentado no trono e ao 
Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos 
séculos!(Ap 5:13) 
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26.  Livra-nos do mal 
 
Senhor Jesus, o Senhor nos ensinou a orar: Não nos deixe cair em tentação; mas 
livra-nos do mal.(Mt 6:13) Pela Sua morte e ressurreição o Senhor derrotou todos 
os poderes do mal.(Cl 2:13-15) O Senhor declarou que as portas do inferno não 
prevalecerão contra a Sua Igreja.(Mt 16:18) Nós oramos por libertação das 
opressões demoníacas. Nós oramos e pedimos que o Senhor quebre todas as 
fortalezas e ideologias do inimigo, que escondem e impedem o conhecimento de 
Deus. Nós resistimos aos planos de Satanás para manter as nações em 
trevas.(Tg 4:7) Nós oramos para que o Senhor remova as vendas que cobrem as 
pessoas e as mantêm em trevas.(At 26:17-18) Sua Palavra declara que nada, 
nem poderes e nem principados, pode nos separar do Seu amor.(Rm 8:38-39) 
Nós pedimos que o Senhor abra as portas para que o evangelho possa entrar em 
cada nação.(Ap 3:8) Reprima o mal que promove violências e mortes. Quebre as 
forças que controlam a escravidão e a tirania. Nos encha com o Seu Espírito 
Santo para não temermos e pregarmos fielmente Sua Palavra.(At 1:8) Dá-nos o 
Seu Espírito de oração e súplica para clamarmos pelos perdidos.(Zc 12:10) 
 
Pois Seu é o Reino, o poder e a glória para todo o sempre. Nós proclamamos 
para todas as nações: “Levantai, ó portas , as vossas cabeças; levantai-vos ó 
portais eternos, para que entreo Rei da Glória!”(Sl24:7) 
 
 
27.  Pelo pobre e necessitado 
 
Pai, nós oramos por todos os pobres de nossa comunidade e do país. Sua 
Palavra nos diz que sempre haverá pobreza na terra e o Senhor ordena que nós 
livremente abramos nossas mãos para com o pobre e necessitado de nossa 
terra.(Dt 15:11) 
 
Pedimos que o Senhor levante do pó os pobres em nossa comunidade e tire os 
necessitdos do monturo.(2 Sm 2:8) Senhor, seja o refúgio dos pobres quando o 
conselho do mal tentarem frustrar os seus planos.(Sl 14:6) Pai, que o Senhor 
possa ouvir o pobre quando este clamar a Ti, livre-o de todas as suas 
tribulações.(Sl 34:6) Quem é como o Senhor? Pois livras o aflito daquele que é 
demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorquiadores.(Sl 
35:10) Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o 
desamparado.(Sl 82:3) Não deixe que o mantimento dos pobres seja dissipado 
pela injustiça.(Pv 13:23) 



 72 

 
Nós oramos para que a igreja em nossa comunidade e na nação possam dar 
generosamente ao pobre. Que Cristãos e não-Cristãos possam entender que 
quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, 
e este lhe paga o seu benefício.(Pv 19:17) 
 
Nós oramos para que os Cristãos possam se preocupar com a causa dos pobres 
(Pv 29:7), para falarem pelo pobre, para julgar retamente e fazer justiça aos 
pobres e necessitados.(Pv 31:9) Dá-nos vontade e disposição para repartirmos o 
nosso pão com o faminto, e recolher em casa os pobres desabrigados, e, se 
virmos o nu, o cubramos.(Is 58:7) Que as boas novas sejam pregadas ao pobre 
(Mt 11:5) e que o aflito e o necessitado possam louvar o Teu Nome.(Sl74:21) 
 
 
28.  Pela igreja 
 
Senhor Deus, nós oramos para que o Senhor, o Deus da paciência e da 
consolação nos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo 
Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-nos uns aos outros, como também 
Cristo nos acolheu para a glória de Deus.(Rm 15:5-7) Que o Senhor, o Deus da 
esperança, nos encha de todo gozo e paz no nosso crer, para que sejamos ricos 
de esperança no poder do Espírito Santo.(Rm 15:13) 
 
Pai da consolação e Deus de todo conforto, nos conforte em todas as nossas 
tribulações, para que possamos consolar aos que estiverem em qualquer angústia 
com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus.(2 Co 
1:3-5) Nós oramos para que os Cristãos não façam nada de errado.(2 Co 13:7) 
Nossa oração é para que Sua proteção seja visível aos crentes.(2 Co 13:9) Nós 
continuaremos orando até ser Cristo formado no Seu povo.(Gl 4:19) 
 
Pai, nós oramos para que o Senhor nos conceda que sejamoss fortalecidos com 
poder, mediante o seu Espírito no homem interior; e, assim, habite Cristo no 
nosso coração, pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor, a fim de 
podermos compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, 
e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo 
entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, Àquele 
que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou 
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pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, na igreja 
e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém!(Ef 3:14-21) 
 
 
29.  Pela igreja 
 
Pai, nós oramos por todos os crentes, para que sempre que abrirmos nossas 
bocas, para que nos sejam dadas palavras que com intrepidez faça conhecido o 
mistério do evangelho.(Ef 6:18-20) Nós oramos também a fim de que Deus nos dê 
uma boa oportunidade para anunciar a Sua mensagem, que trata do segredo de 
Cristo. Oramos para que possamos fazê-Lo bem conhecido, como é o nosso 
dever.(Cl 4:3-4) Pai, juntos nós oramos com todos os santos que proclamam a 
Sua Palavra, que sejamos protegidos dos infiéis e para que nossas palavras 
sejam aceitas por todos que a ouvirem(Rm 15:30-32)  Nós oramos para que todos 
nós que pregamos o evangelho sejamos sempre firmes, espiritualmente maduros 
e prontos para cumprir tudo o que Deus quer.(Cl 4:12) Senhor. o Espírito que 
Deus nos deu não nos torna medrosos; pelo contrário, o Espírito nos enche de 
poder e de amor e nos torna prudentes.(2 Tm 1:7) 
 
Pai, nós oramos para que o Senhor derrame sobre nós o Seu Espírito de oração e 
súplicas, para que nos dediquemos a orar, sendo vigilantes e agradecidos.(Cl 4:2) 
Nós oramos por uma Igreja que irá clamar a Ti dia e noite, e para que o Senhor 
nos faça justiça, que o Senhor conserte o que está errado em nossas 
comunidades como o Senhor nos prometeu.(Lc 18:7; 1 Ts 3:9-13) 
 
Obrigado Pai porque temos certeza que Aquele que começou esse bom trabalho 
em nós, vai continuá-lo até que ele esteja completo no Dia de Cristo Jesus. O que 
eu peço a Deus é que o nosso amor cresça cada vez mais e que tenhamos 
sabedoria e entendimento completo, a fim de que saibamos escolher o melhor e 
que até a vinda de Cristo, estejamos livres de toda impureza e de qualquer culpa. 
Que nossa vida esteja cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode 
produzir, para a glória e o louvor de Deus.(Fl 1:6-11) 
 
 
30.  Pela igreja 
 
Senhor, porque Tu estás perto, nós não ficaremos ansiosos por coisa alguma, 
mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Ti as nossas petições, pela 
oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o 
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entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. 
(Fl 4:5-7) Senhor, como igreja nós pedimos, que Tu venhas suprir em Cristo 
Jesus, cada uma de nossas necessidades. (Fl 4:19-20) 
 
O Senhor que dá semente ao que semeia e pão para alimento, supra e aumente a 
nossa sementeira e multiplique os frutos da nossa justiça, enriquecendo-nos, em 
tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam 
tributadas graças a Deus.(2 Co 9:10-11) 
 
Nós queremos orar sem cessar pela igreja, pedindo que o Senhor nos transborde 
de pleno conhecimento da Sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento 
espiritual. Nós oramos assim para que possamos viver de modo digno do Senhor, 
para o Seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra.(Cl 1:2-11) 
 
Pai, não cessamos de orar e pedir que o Senhor nos torne dignos da Sua 
vocação, e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé; a fim de 
que o Nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em nós.(2 Ts 1:11-12) Pai, 
nós oramos para que o Senhor no livre dos homens perversos e maus; O  Senhor 
é fiel; e nos confirmará e guardará do Maligno. Senhor, encha os nossos corações 
do amor de Deus e da constância de Cristo.(2 Ts 3:1-5). 
 
 


