
 
“Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, emais cortante do que 

qualquer espada de dois gomes, e penetra até ao ponto de divider alma 
e espírito, juntas e medullas, e apta para discernir os pensamentos e 

propósitos do coração.” 
 

Hebreus 4:12 
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Alvo 
 
Proclamar a Palavra de Deus em todas as nações da África 24 horas durante 7 dias. 
 
Motivação  
 
Existe uma tremenda consciência da Igreja da Africa sobre o poder da oração e intercessão. 
Existe também fome pelo crescimento espiritual, por uma nova revelação de quem Deus é, por 
um relacionamento mais íntimo com Deus, por um novo derramamento do Espírito Santo para  
purificar, fortalecer a Igreja da nossa geração e por uma transformação visível das 
comunidades como resultado do impacto espiritual dos discípulos de Cristo espiritualmente 
maduros. 
 
Deus deu a Sua Palavra como um instrumento no qual o Espírito Santo usará para a união final 
da Igreja com Deus e o Seu propósito. A semente é a PALAVRA de Deus (Lucas 8:11; 
1Ped.1:23) e a espada do Espírito que é a PALAVRA de Deus usada contra as principalidades 
(Ef.6:17). Jesus ordenou aos seus discípulos para permanecerem na Sua PALAVRA (João 
8:31) observarem a PALAVRA de Deus para manter o caminho puro (Salm.119:9; João 15:3; 
Ef.5:26), reavivamento (Salm.119:25), fé (Rom.10:17); santificação (João 17:17; Ef.5:26), 
libertação (João 8:3; João 17:17) e um relacionamento íntimo com Deus Pai, Filho e Espírito 
Santo (João 14:23).  
 
Aim 
 
Objetivo duplo desta Vigia da Palavra: Proclamar a Palavra de Deus em voz alta sobre o 
continente Africano e entender o poder que há em orar a Palavra de Deus. 
 
Uma ilustração visível do poder na leitura da Palavra de Deus é encontrado em Ne.8:13 – 9:38. 
Após o exílio da Babilônia, os judeus restantes construiram primeiro o altar de sacrifícios, o 
templo e re-estabeleceram o dia de adoração. Então construiram o muro ao redor de 
Jerusalém. Na dedicação do muro eles festejaram os Tabernáculos e Esdras, o sacerdote, lia a 
Palavra de Deus ao povo durante toda a semana. Tudo isto causou o arrependimento mais 
significante na história de Israel.  
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Guia prático para estabelecer uma vigia da palavra 24-7  
 
• Cada participante será responsável em ler a Palavra como uma proclamação profética, de 

preferência em voz alta durante uma ou mais horas por dia durante a semana. 
• É importante ter um local central onde os participantes possam ler a Palavra. 
• O livro de Salmos deve ser lido 6 horas por dia (3 horas de manhã e 3 horas à noite como 

um ato simbólico de sacrifício de louvor, isto significa que o livro de Salmos será orado 
todos os dias). No restante do dia (18 horas) a Palavra deve ser lida, desde Gênesis até 
Apocalipse. 

• Cada hora tem início com: 
- Uma oração pessoal (página 4) onde a Palavra abençoará o indivíduo, e com  
- Uma proclamação da Palavra (página 5-52) antes do participante iniciar a sua parte da 

leitura da Palavra. 
• Aconselhamos ter a disposição uma agenda de oração para registrar o ínicio e término da 

leitura de cada pessoa, para que o próximo participante possa continuar a partir desse 
ponto.  

• Em caso de 2 ou mais pessoas escolherem a mesma hora, elas podem participar da leitura 
em  turnos ou lerem juntas em voz alta. Os participantes que não podem ler não devem ser 
excluídos, pois ouvir a Palavra também é uma benção.  

• Caso haja muitos participantes recomendamos o uso de mais salas  ou  locais de leitura nas 
vilas ou cidade. Considerar o uso de fita cassete ou cd para preencher as horas onde não 
há participantes para ler a palavra. 

• Uma alternativa criativa para um local de oração é organizar uma mesa e cadeira dentro de 
um estabelecimento comercial, shopping center ou qualquer outro local público onde a 
Palavra possa ser lida em voz alta para que as pessoas que passam por ali possam ouvir.   

• Este livreto e o guia de oração são apenas sugestões. Qualquer outro modo para proclamar 
a Palavra de Deus na comunidade pode ser usado. 

 
O guia de oração está disponível em formato eletrônico em Árabe, Inglês, Frances, Português 
e Swahili. As traduções em línguas locais são bem vindas. Por favor contate Jericho Walls 
International Prayer Network para mais informações: info@jwipn.com ou visite o website: 
www.jwipn.com para obter uma cópia do guia de oração.. 
 

 



Guia de Oração com Vigia da Palavra 

 4 

Oração Pessoal 
 

Ter um ou dois minutos de silêncio no coração e na mente perante o Trono da Graça. 
 
• “Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, eu venho com ousadia perante o Teu Trono de Graça.” 
 
• “Senhor Jesus Cristo, eu coloco o meu fardo aos teus pés.” 
 
• “Espírito Santo, por favor guia me e abençoa-me conforme eu leio a Palavra.” 
 
• “Deus Pai, eu abro a minha mente e o meu coração para receber a tua revelação. Por favor   

revela-me qualquer coisa que possa me impedir de ouvir a tua voz..” 
 
• “Senhor Deus, eu me entrego a Ti como um sacrificio vivo e como instrumento para ser 

usado pelo Espírito Santo.” 
 
 
Entra na presença de Deus antes de continuar com a sessão de oração. Reserva os últimos 5 
minutos do teu tempo. Usa estes ´minutos para gozar a presença de Deus e então escreve  
qualquer palavra ou visão na agenda de oração. 
 
 
Notas 
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1ª  Hora: 00:00 – 01:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e  Focar na proclamação antes de proceder com a leitura da Bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse – consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: O Poder do Nome de Deus 
 
Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome 
de Santo (Isa.57:15). Santificado seja o Teu nome (Mt.6:9). Dai graças ao seu 
santo nome (Salm.30:4). Cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Invocai o seu 
nome, fazei conhecidos, entre os povos, os seus feitos (Salm.68:4;105:1). O 
Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus 
de Jacó, me enviou a vós outros. (Êx.3:13-15;6:3). Mas tu és nosso Pai, nosso 
Redentor é o teu nome desde a antiquidade (Isa.63:16). Tu te revelaste através 
do teu Filho Jesus Cristo (João 14:9;17:6,26,27). A si mesmo se humilhou, 
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o 
exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que 
ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é 
Senhor (Filip.2:9). E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu 
existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que 
sejamos salvos. (At. 4:12; Mt.1:21; Salm.54:1; Joel.2:32) 

 
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tomará 
por inocente o que tomar o seu nome em vão. (Êx.20:7; Lev.19:12; 24:16). 
Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações. 
Muitos esqueceram o Meu Nome e estenderam as mãos a deus estranho. 
(Eze.36:23; Salm.44:20). Nós reconhecemos que trangredimos o Teu 
mandamento. Agora nós oramos e confessamos o Teu Nome, deixamos o 
pecado, mas ouve as nossas súplicas e restaura-nos (2 Cron.6:32,33). Por favor 
perdoa-nos, santifica o Teu Nome para que todas as nações, mesmo os teu 
adversários saibam que Tu és o Senhor e assim temam o Teu Nome 
(Eze.36:21,23; Isa.64:2; Salm.102:15).  
 
Senhor Nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós; mas graças a ti 
somente, é que louvamos o teu nome (Isa.26:13). Mas, a todos quantos te 
receberam, deste o poder de serem feitos filhos de Deus (Mt.28:19; João 1:12). A 
fé no Teu Nome nos deu vida (João 20:31). No teu nome e na tua memória está o 
desejo da nossa alma (Isa.26:8). Lembro-me, Senhor, do teu nome, durante a 
noite, e observo a tua lei (Salm.119:55; Mal.3:16). Ensina-me, Senhor, o teu 
caminho, e andarei na tua verdade; dispõe-me o coração para só temer o teu 
nome (Salm.86:11; 2 Tim.2:19; Apoc. 2:13; 3:8). O Teu nome é maravilhoso. 
Torre forte é o nome do Senhor, à qual o justo se acolhe e está seguro. (Juízes 
13:18; Cantares.1:3; Prov.18:10; Salm.61:3).  
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Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel 
(1 Sam.17:45; Salm.20:1). Uns confiam em carros, outros em cavalos; nós porem 
nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus, criador do céu e da terra 
(Salm.20:7; Salm.124:8). Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, 
porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam (Salm.9:10; Salm.52:9). 
Não fique envergonhado o oprimido: louvem o teu nome o aflito e o necessitado 
(Salm.74:21). Mas para os que temem o teu nome nascerá o sol da justiça, 
trazendo salvação nas suas asas (Mal.4:2). 
 

Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver; em teu nome levanto as mãos 
(Salm.63:4; 115:1), profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve 
o seu santo nome para todo o sempre (Salm.145:21).Bendito para sempre o seu 
glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra (Salm.72:19).  Desde o 
nascente do sol até ao poente é grande entre as nações o meu nome (Mal.1:14; 
Mt.12:21). O teu nome, Senhor, subsiste para sempre; a tua memória passará de 
geração em geração (Salm.135:13).  Bendito o que vem em nome do Senhor 
(Mt.23:39) 
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2ª  Hora: 01:00 – 02:00 

 
(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a leitura da bíblia) 
 
Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse – consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: A Graça e a Misericórdia de Deus 
 
Atenta, pois, para a oração de teu servo, e para a sua súplica, ó Senhor meu 
Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti 
(1Reis 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. (Salm.123:2). 
Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de 
recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna 
(Heb.4:16; Salm.5:7; 6:9; 28:2). Não retenhas de mim, Senhor, as tuas 
misericórdias; guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade (Salm.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. A sua misericórdia vai de geração 
em geração sobre os que o temem (Salm.103;11,17; 106:1; Lc.1:50). Senhor 
Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e que guarda 
a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o 
pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos 
filhos, e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. O Senhor é bom 
para todos, e as suas eternas misericórdias permeiam todas as suas obras 
(Êx.34:6-7; Salm.145:9). As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos 
consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim; ainda que entristeça a 
alguém, usará de compaixão segundo a  grandeza das suas misericórdias 
(Lam.3:22,32). Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e 
te proclamarei o nome do Senhor; terei misericórdia de quem eu tiver 
misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer.” (Êx.33:19; 
Rom.9:16,18). ). Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias; guardem-
me sempre a tua graça e a tua verdade (Salm.40:11). Compadece-te de mim, 
Senhor; sara a minha alma, porque pequei contra ti e segundo a multidão das 
tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões (Salm.41:4; 51:1).  O que 
encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e 
deixa, alcançará misericórdia (Prov.28:13). Não recordes contra nós as 
iniquidades de nossos pais; apressem-se ao nosso encontro as tuas 
misericórdias (Salm.79:8).  
 
Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, e te esqueces da 
transgressão; O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na 
misericórdia (Miq.7:18). Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles 
nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Para que 
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os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia (Ne.9:31; 1Ped.2:10; 
Rom.15:9). Senhor Jesus Cristo, Tu vieste ao mundo para salvar os pecadores, 
mostra  misericórdia aos perdidos e para com as nações amarradas por forças 
demoníacas e ignorantes da grande salvação que vem de Ti, na tua ira e 
julgamento lembra-te da misericórdia (1 Tim.1:16; Hab.3:2).  
 
Pai, Tu mereces misericórdia, não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais 
do que holocaustos (Osé.6:6). Ele te declarou, ó homem, o que é bom;  e o que o 
Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes 
humildemente com o teu Deus (Miq.6:8). Executai juízo verdadeiro, mostrai 
bondade e misericórdia cada um a seu irmão. “Bem aventurados os 
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia (Zac.7:9; Mt.5:7; Rom.12:18). A 
misericórdia triunfa sobre o juízo. (Tg. 2:13). Nós oramos por uma igreja que 
semeie justiça e ceife a misericórdia (Osé.10:12). Não negligenciemos a justiça, 
misericórdia e a fé (Mt.23:23). Justiça e direito são o fundamento do teu trono; 
graça e verdade te precedem (Salm.89:14; 85:10).  
 
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos 
corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional 
(Rom.12:1). Através dos tempos nós clamamos com a Igreja: Tem compaixão de 
nós, Filho de Davi! (Mt.9:27; Lc.18:28; Mt.15:22). A misericórdia, a paz e o amor 
vos sejam multiplicados (Jud.1:2). Bondade e misericória certamente me seguirão 
todos os dias da minha vida; e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. 
(Salm.23:6).   
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3ª  Hora: 02:00 – 03:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a Leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse - consultar a agenda de 
oração como ponto de partida. 
 
Foco da proclamação: Adorar com base nas orações dos apóstolos 
 
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus! 
Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! 
Quem pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou 
quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e 
por meio dele e para ele são todas as cousas. A ele, pois, a glória eternamente. 
Amém (Rom.11:33-36). Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra 
e glória pelos séculos dos séculos. Amem (1 Tim.1:17). Nós Te abençoamos 
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. Amem (1 Tim.6:15-16). 
 
Senhor, nós proclamamos, que no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da 
terra, e os céus são obras das tuas mãos; eles perecerão; tu, porém, 
permaneces; sim, todos eles envelhecerão qual vestido; também, qual manto, os 
enrolarás, como vestidos serão igualmente mudados; tu, porém és o mesmo e os 
teus anos jamais terão fim (Heb.1:10-12). Tu Soberano Senhor, que fizeste o céu, 
a terra, o mar e tudo o que neles há; que disseste por intermédio do Espírito 
Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo: Por que se enfureceram os gentios, 
e os povos imaginaram cousas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as 
autoridades ajuntaram-se à uma contra o Senhor e contra o seu Ungido; porque 
se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo Servo Jesus, ao qual ungiste. 
Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, oposição e resistência dos 
governadores, de pessoas más e de organizações e concede aos teus servos 
que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Estende a tua mão para fazer 
curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo Servo Jesus.” (At. 
4:23-31). 
 
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado 
com toda sorte de benção espiritual nas regiões celestias em Cristo, assim como 
nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e 
irrepreensíveis perante ele; e em amor nos predestinou para ele, para a adoção 
de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácido de sua vontade - para 
louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no 
qual temos a redenção dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus 
derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, 
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que 
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propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos 
tempos, todas as cousas, tanto as do céu com as da terra; nele digo, no qual 
fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que 
faz todas as cousas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para 
louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Obrigado Pai, 
pois ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, temos nele 
também crido, fomos selados com o Santo Espírto da promessa, o qual é o 
penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor e glória 
(Ef.1:3-14). 
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4ª  Hora: 03:00 – 04:00 
(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a Leitura da bíblia) 

 
Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse – consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: Orar por crescimento espiritual 
 
Pai do meu Senhor Jesus Cristo, o mistério que estivera oculto dos séculos e das 
gerações; agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis 
dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto 
é, Cristo em vós, a esperança da glória; para que os seus corações sejam 
confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda riqueza da forte 
convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de 
Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão 
ocultos. Amen. (Col 1:26-27; 2:2-3) 
 
Cristo Jesus, meu Senhor, deveras considero tudo como perda, por causa da 
sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual 
perdi todas as cousas e as considero como refugo, para ganhar a Cristo, e ser 
achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é 
mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé; para o 
conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, 
conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a 
ressurreição dentre os mortos. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que 
também fui conquistado por  Cristo Jesus; esquecendo-me das cousas que para 
trás ficam e avançando para as que diante de mim estão; prossigo para o alvo, 
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amen. (Filip. 3:8-
14) 
 
Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, nos queremos transbordar de pleno 
conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual.a 
fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando 
em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo 
fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a 
perseverança e longanimidade; com alegria, dando graças ao Pai que vos fez 
idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do 
império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual 
temos a redenção, a remissão dos pecados Amen. (Col 1:9-14) 
 
Pai, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós há de 
completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Conforme participamos da graça contigo; 
que o nosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a 
percepção, para aprovarmos as cousas excelentes e sermos sinceros e 
inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante 
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Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. (Filip.1:6-11). No nome de Jesus 
Cristo nós não andaremos anciosos de cousa alguma; em tudo, porém sejam 
conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração e pela súplica, com 
ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os 
nossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus (Filip.4:6-7). O meu Deus, 
segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de 
nossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos 
séculos.  (Filip.4:19-20).  
 
Deus da paz, santifica-nos em tudo. Que o nosso espírito, alma e corpo sejam 
conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 
Fiel é o que nos chama, o qual também o fará. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo esteja conosco (1 Tess.5:23-25, 28). Ele é poderoso para vos guardar de 
tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, 
ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, 
majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os 
séculos. Amém. (Jud. 1:24,25). 
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5ª  Hora: 04:00 – 05:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a Leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse – consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: Questões da terra (1): Posse da Terra 
 
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e 
que há de vir. (Apoc.4:8). Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, 
a honra e o poder, porque todas as cousas tu criaste, sim, por causa da tua 
vontade vieram a existir e foram criadas. (Apoc.4:11).No princípio criou Deus os 
céus e a terra. A terra porém, era sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do 
abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: Haja luz; e 
houve luz (Gên.1:1-3). Sim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, 
e o Verbo era Deus. Todas as cousas foram feitas por intermédio dele. A vida 
estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as 
trevas não prevaleceram contra ela (João.1:1-5). Só tu és Senhor; tu fizeste o 
céu, o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os 
mares e tudo quanto há neles; e tu os preservas a todos com vida, e o exército 
dos céus te adora.(Ne.9:6). 

 
Tu, Senhor Deus, fixaste os confins da terra; verão e inverno tu os fizeste 
(Salm.74:17), e tu disseste que enquanto durar a terra não deixará de haver 
sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite (Gên.8:22).Tu não 
criaste a terra para ser um caos, mas para ser habitada (Isa.45:18) Tu fizeste a 
terra, o ar e o mar produzir plantas e seres viventes (Gên.1:11-12;20-25). Tu 
criaste a raça humana, homem e mulher, para serem os teus representantes na 
terra, para encher a terra e ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do 
céu e sobre todo o animal que rasteja  (Gên.1:26). Tu deste fôlego de vida ao 
povo da terra e espírito aos que andam nela (Isa.42:5; Gên.2:7). 

 
Tu nos deste alimento - todas as ervas que dão semente e todas as árvores em 
que há fruto que dê semente, e todos os animais da terra (Gên.1:29;9:3; 
Deut.12:15). Tu, Senhor Deus, fazes a terra frutífera, dando grãos e vinho. Tu dás 
o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho no rosto e o 
pão que lhe sustém as forças (Gên.1:11;27:28; Salm.104:14,15). Tu, Senhor 
Deus, visitas a terra e a regas; cobres de nuvens os céus, preparas a chuva para 
a terra, fazes brotar nos montes a erva (Salm.65:9;147:8; Deut.11:14.) Tu 
encheste a terra de coisas boas.Tu nos destes os bens minerais da terra para 
que nós Te abençoemos pelas terras que nos destes. (Deut.8:7-10). A terra está 
cheia da bondade do Senhor (Salm.33:5) e toda a terra está cheia da tua glória 
(Isa.6:3). 
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Antes que se formassem a terra e  o mundo, de eternidade a eternidade, tu é 
Deus (Salm.90:2) a Ti somente pertence a terra e tudo o que nela se contem 
(Êx.9:29; Salm.24:1).Reina o Senhor (Salm.97:1), mas a terra deu-a ele aos filhos 
dos homens (Salm.115:16; Gên.1:26). O Senhor olha dos céus, os olhos do 
Senhor percorrem toda a terra (Zac.4:10; Salm.33:13), contemplando os maus e 
os bons (Prov.15:3). Não há criatura que não seja manifesta na sua presença; 
pelo contrário, todas as cousas estão descobertas e patentes aos olhos daquele 
a quem temos de prestar contas (Heb.4:13). Diante de Ti nós confessamos que o 
sêr humano falhou. A terra está corrompida e cheia de violência por que os seus 
moradores transgrediram as leis e violaram os estatutos e quebraram a aliança 
eterna (Gên.6:11-12; Isa.24:4-6). Por favor tende misericórdia pois como filhos de 
Deus clamamos por redenção (Rom.8:19-23). 
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6ª Hora: 05:00 – 06:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a Leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse – consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: Questões da terra (2): Arrependimento pela culpa de 
sangue e idolatria 
 
Senhor Deus, Tu és compassivo, clemente e longânimo, e grande em 
misericóridia e fidelidade; que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa 
a iniquidade, a transgressão e o pecado (Êx.34:6,7). Tu criaste do mesmo 
sangue, todas as nações para habitarem na terra. Tu determinaste os tempos e 
as fronteiras para que as naçoes te seguissem (Deut.32:8; At. 17:26,27).  
 
Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de 
moradas de violência. (Salm.74:20; Gên.6:11,12; Isa.24:12). A terra produz 
cardos e abrolhos, e vomita os seus moradores (Gên.3:17,18; Lev.18:25-28). A 
terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade cheia de violência e 
fundamentada com iniquidade e nós e as gerações passadas não respeitamos a 
vida (Eze.7:23; Hab.2:12). Por causa do sangue dos homicídios, guerras e 
abortos muitos se tornaram fugitivos (Gên.4:11,12). O solo é maldito e não dará a 
sua força quando lavrares; os céus serão de bronze; e a terra será de ferro 
(Gên.4:12; Deut.28:23; Salm.107:34). Tu odeias as mãos que derramam sangue, 
e não ouves as suas orações porque as mãos estão cheias de sangue 
(Prov.6:17; Isa.1:15; 59:2). Tu disseste que a vida está no sangue e que o sangue 
deles clama a Ti por vingança (Gên.4:10; Lev.7:11). Mas nós Te agradecemos, 
Mediador de Nova Aliança, e ao sangue da aspersão que fala cousas superiores 
ao que fala o próprio Abel (Heb.12:24). Senhor, nosso Redentor, por favor 
perdoa-nos pelo sangue derramado nas nações; remove a maldição pelos 
homícidios, lava-nos completamente da nossa iniquidade, e purifica-nos do nosso 
pecado (Joel 3:21; Salm.51:2,14). Ele põe termo à guerra até aos confins do 
mundo, Ele julgará entre muitos povos, e corrigirá nações poderosas (Salm.46:9; 
Miq.4:3). Tem misericórdia e estabelece o teu reino na terra para que o Principe 
da Paz, governe e reine, para que se aumente o seu governo e venha paz sem 
fim (Isa.9:6,7; Zac.9:10; Rom.14:17). 

 
Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos 
querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra; tu fizeste os céus e 
a terra (Isa.37:16). Não há outro Deus como Tu, Deus justo e Salvador 
(Isa.45:21). Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, 
Tu és Deus (Salm.90:2). Porque os atributos invisíveis como também a sua 
própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo 
(Rom.1:19,20). Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como 
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Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios 
raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Nós e a geração passada 
mudamos a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em 
lugar do Criador (Rom.1:21,25). Todos estenderam a mão a deus estranho 
(Salm.44:20). Através da idolatria, avareza e paixão lasciva nós profanamos a 
terra (Col.3:5; Salm.106:38; Eze.22:4; 36:18). Tu disseste para não fazermos 
ídolos para nós, nem levantarmos imagem de escultura, nem coluna, nem com 
figuras na nossa terra, para nos inclinarmos a ela: porque Tu és os Senhor nosso 
Deus (Lev.26:1). Agora Senhor, nós estamos colhendo os frutos dos nossos 
pecados. A seca e a fome nos assola, as guerras  e desastres ecológicos 
devastam as nações porque nos afastamos de Ti como se tivessemos 
encontrado alguma injustiça (Eze.14:12-21; Jer.2:5) Senhor, estamos confusos e 
envergonhados para levantarmos a ti a nossa face porque as nossas iniquidades 
se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até aos céus 
(Esdras 9:6,7). Pecamos, como nossos pais; cometemos iniquidade, procedemos 
mal, por favor tem misericórdia e perdoa os nossos pecados (Salm.106:6). Por 
favor purifica-nos de todas as nossas imundícias e de todos os nossos ídolos 
(Eze.36:25,26). Remove das nossas bocas os nomes dos falsos deuses, levanta 
uma igreja sem mancha para que a multiforme sabedoria de Deus se torne 
conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais (Osé.2:17; 
Ef.3:10). Feliz a nação cujo Deus é o Senhor! (Salm.33:12) 
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7º Hora: 06:00 – 07:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a Leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Primeira hora da leitura de Salmos - consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: Questões da terra (3): Arrependimento por injustiça, 
Alianças quebradas e imoralidade 
 
Deus Todo Poderoso e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós engrandecemos o 
teu nome. Tu és a Rocha, as tuas obras são perfeitas, porque todos os teus 
caminhos são juízo; Tu és fidelidade, em Ti não há  injustiça: é justo e reto 
(Deut.32:3,4). Justiça e direito são o fundamento do teu trono; graça e verdade te 
precedem (Salm.89:14,15). Tu fazes justiça ao órfão e à viúva, e amas o 
estrangeiro, dando-lhe pão e vestes (Deut.10:18). A terra está cheia da bondade 
do Senhor (Salm. 33:5). Tu mostrastes o que é bom, e requeres de nós que 
pratiquemos a justiça e amemos a misericórdia e andesmos humildemente com o 
nosso Deus (Miq.6:8) E porque não pudemos cumprir a lei, Tu enviaste o teu  o 
teu próprio Filho em semelhança a carne pecaminosa e no tocante ao pecado, 
condenaste, na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em 
nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito (Rom 8:3,4).  
 
Juiz de toda a terra, nós imploramos por misericórdia e graça para a nossa 
geração. A justiça não nos alcança; esperamos pela luz e eis que há só trevas. 
Apalpamos as paredes como cegos; tropeçamos ao meio dia como nas trevas 
porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas 
iniquidades. Nós prevaricamos e mentimos contra o Senhor, e retiramo-nos do 
nosso Deus. Nós pregamos opressão e rebeldia, concebemos e proferimos do 
coração palavras de falsidade. O direito se retirou e a justiça se pôs de longe; 
porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar 
(Isa.59:9-15).A terra pranteia e se murcha; porcausa dos seus moradores, 
porquanto transgrediram as leis e quebram a aliança eterna. A maldição consome 
a terra. (Isa.24:3-6). Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na 
terra. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há 
arrombamentos e homicídios sobre homicídios (Osé.4:1-2). Nós contruimos as 
nossas casas na injustiça, usamos serviços do nosso próximo sem paga, e não 
lhe demos o salário (Jer 22:13). Muitas das nossas cidades estão fundamentadas 
na iniquidade (Hab.2:12). Nós negamos a justiça aos pobres, para arrebatarmos 
o direito aos aflitos do povo, a fim de despojarmos as viúvas e roubarmos os 
orfãos (Isa.10:2).  
 
Nós profanamos a terra com divórcios, praticas sexuais abomináveis como a 
homossexualidade, incesto, fornicação e prostituição (Jer.3:1-3; Rom.1:26,27; 
Lev.18:23). Nós confessamos que a nossa geração está cheia de injustiça, 
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imoralidade, maldade, malícia, inveja, homicídios, contendas, engano; Existem 
maldizentes, idólatras, violencia, orgulho, criadores do mal, desobedientes aos 
pais, desonestos, desleais, falsos, vingativos, sem amor , sem perdão e sem 
misericórdia (Rom.1:29,30). Mesmo na igreja nos profanamos os nossos corpos 
com imoralidade e assim profanamos o templo do Espírito Santo (1Cor.6.18-20). 
Nós somos culpados perante Ti. 
 
Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um 
intercessor; pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria 
justiça o susteve (Isa. 59:16). Se observares, Senhor iniquidades, quem, Senhor, 
subsistirá? Contigo, porém está o perdão, para que te temam (Salm.130:3,4). Ao 
Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia, e o perdão; pois nos temos 
rebelado contra ele (Dan 9:9). Temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão 
dos pecados, segundo a riqueza da sua graça (Ef.1:7). Guia os humildes na 
justiça, e ensina aos mansos o seu caminho (Salm.25:9). Ajuda-nos a vivermos 
não segundo os desejos da carne, mas pelo Espírito mortificarmos os feitos do 
corpo (Rom 8:13). Queremos andar no Espírito e jamais satisfazer à 
concupiscência da carne. Que o fruto do Espírito se torne evidente na Igreja - 
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, 
domínio próprio (Gal.5:16-26). Ajuda-nos a manter exemplar o nosso 
procediemnto entre os não cristãos para que observem as boas obras e 
glorifiquem a Deus(1Ped.2:11-12). Perdoa-nos por nos inclinarmos para a carne, 
e ajuda-nos a ver as coisas do Espírito para que possamos te agradar (Rom.8:5-
8). Nós pedimos que tu nos transformes pela renovação da nossa mente através 
da tua palavra, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de 
Deus, não nos conformando com este século (Rom.12:2). Estabelece e firma o 
teu reino mediante o juízo e a  justiça entre as nações do mundo (Lc.11:12; 
Isa.9:7).  
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8º Hora: 07:00 – 08:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a Leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Segunda hora da leitura de Salmos - consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: O Poder da oração em união 
 
Pai, Filho e Espírito Santo, Um Deus. Nós confessamos que somente um corpo, 
um espírito, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Um Pai de todos, o qual 
é sobre todos, age por meio de todos e está em todos (Ef.4:4-6). Nós oramos, 
que o Deus de paciência e 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. Ajuda-nos a acolhermos 
uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de 
Deus.(Rom.15:1-7). 
 
Nós confessamos que a nossa conduta no passado não foi digna do evangelho 
de Cristo, mas agora nós desejamos estar firmes em um só espírito, como uma 
só alma, lutando juntos pela fé evangélica (Filip.1:27). Nós lamentamos por cuidar 
apenas dos nossos interesses, desprezando os interesses de outros, mas agora 
nós confessamos as nossas ambições egoístas e partidárias e nos humilhamos 
perante Ti e pedimos que Tu nos ajude a considerar a cada um os outros 
superiores a nós mesmo (Filip.2:2-4). Conforme nos unimos em oração, que 
possamos todos ter igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, 
misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, 
pelo contrário, bendizendo pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de 
receberdes benção por herança (1 Ped.3:8-9). Em lugar de sermos orgulhosos, 
condescenderemos com o que é humilde; não seremos sábios aos nossos 
próprios (Rom.12:16). Ajuda-nos a agradar o próximo no que é bom para a 
edificação, não em nós mesmos, porque também Cristo não se agradou a si 
mesmo (Rom.15:1-3), esforçandos-nos diligentemente por preservar a unidade 
do Espírito no vínculo da paz (Ef.4:2-3), e por favor destrói qualquer aliança que 
serve de obstáculos às nossas orações (Apoc.17:13). 

 
Obrigado por conceder uns para apóstolos, outros para profetas, outros para 
evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento 
dos santos para o desempenho do teu serviço, para a edificação do corpo de 
Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de 
Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para 
que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados 
ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens (mulheres), pela 
astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos 
em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e 
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consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada 
parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor 
(Ef.4:11-16). Jesus prometeu que quando dois concordarem a respeito de 
qualquer cousa que pedirem, ser-lhes-à concedida por Ti, Pai que estás nos 
céus. (Mt.18:19-20).  
 
Encoraja-nos a não esmorecer mas perseverar conforme esperamos pelas Tuas 
promessas (Lc.18:1). Obrigado pelo Espírito que nos assiste em nossa fraqueza; 
porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por 
nós. Tu, que sondas os corações, por favor ouve as nossas orações. (Rom.8:25-
27). 
 

Agora, o Deus de esperança, nos encha de todo o gozo e paz no nosso crer, para 
que sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo (Rom.15:13). 
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9º Hora: 08:00 – 09:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder a com a leitura da 
bíblia) 

 

Leitura da bíblia: Terceira hora da leitura dos Salmos - consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: O derramento do Espírito de Deus 
 
Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos por vivermos neste 
tempo onde  temos o teu Espírito Santo para nos ensinar, guiar e confortar (João 
14:26). Obrigado pois no Dia de Pentecostes, há quase 2000 anos atrás, a Igreja 
recebeu o batismo do fogo, quando Tu derramaste o Teu Espírito sobre toda a 
carne (Joel 2:28-32; At. 2:1-4; 17-21; Mt.3:11). Nós te agradecemos, pelo 
derramamento do Teu Espírito Santo mostrando assim que Tu aceitaste o 
sacrifício de Jesus para nos reconciliar contigo (At. 2:33). Nós Te agradecemos 
pelo poder dado á Igreja através do Teu Santo Espírito para proclamar o 
Evangelho de Jesus Cristo em todas as nações e assim somos testemunhas da 
tua fidelidade, quando tantas nações do mundo estarão unidas no Dia Global de 
Oração (At. 1:8). Obrigado pelos dons do Espírito que testifica o teu desejo em 
fazer conhecida a sua Palavra (Prov.1:23; 1 Cor.12:1-30; Heb.2:4).  
 
Obrigado, pois através do teu espírito de adoção (Rom.8:15; Gal.4:6) nós 
podemos ter a revelação no Teu pleno conhecimento (Ef.1:17) e Te chamar  “Aba 
Pai”, e Tu nos deste outro consolador, a fim de que esteja sempre conosco (João 
14:16,18; João 15:26). Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da 
vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados como Santo Espírito da 
promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua 
propriedade (Ef.1:13,14; 2 Tess.2:13; 1 Ped.1:2). O nosso corpo é santuário do 
Espírito Santo e não somos de nós mesmos (1 Cor.6:19). Obrigado por nos lavar, 
purificar e fortalecer através do teu Espírito, para que nos tornemos teus 
herdeiros (Tito 3:5; Ef.3:16). Por favor perdoa as vezes que entristecemos e 
apagamos o Espírito Santo; quando recusamos ou resistimos os seus caminhos 
(Ef.4:30; 1 Tess.5:19; At. 5:9). Livra-nos de falar ou mentir contra o Espírito Santo 
para que Tu não fiques contra nós (Mt.12:32; At. 5:3; Isa.63:10,11). 

 
O Teu Espírito nos dá sabedoria e ousadia para compartilharmos a tua palavra 
com as pessoas, mesmo com as autoridades (Dan.4:9; 5:11; At. 4:18). Dai-nos 
ousadia para que mesmo durante a perseguição possamos anunciar a palavra de 
Deus com intrepidez, falando sobre o teu amor e esperança (At. 4:31; Rom.5:5). 
Ajuda-nos a lembrar que o Teu Espírito nos ensinará as cousas que devemos 
dizer quando for necessário por causa da fé (Mc.3:11; Lc.12:11-12). Dá-nos 
sabedoria para que possamos ministrar aos necessitados (At.6:3). Tu não nos 
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deste um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação (2 
Tim.1:7). Que o fruto do Espírito seja visível em nossas vidas (Gal.5:22-23). 

 
Derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca; derramarei o 
meu Espírito sobre a tua posteridade (Salm.63:1; Isa.44:3). Dá-nos tempos de 
regozijo e reaviva-nos, Senhor (At.3:19; Salm.85:6). Jesus nos convida: se 
alguem tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, 
do seu interior fluirão rios de água viva. Por favor permite que esta água viva do 
Espírito satisfaça a nossa sede por Ti e dá vida às nações (João 7:37-39). E o 
Deus da esperança nos encha de todo o gozo e paz no nosso crer, para que 
sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. (At.13:4; Rom.15:13).  
 
Vem, Espírito Santo e convence o mundo do pecado, da justiça e do julgamento 
(João 16:7-8). Que a Igreja possa caminhar e edificar em paz, no temor do 
Senhor e no conforto do Espírito Santo (At. 9:31). 
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10º Hora: 09:00 – 10:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a Leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse - consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: A Voz de Deus 
 
Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu 
nome.Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre 
as águas; troveja o Deus da glória; o Senhor está sobre muitas águas. A voz do 
Senhor é poderosa; a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor 
quebra os cedros; sim, o Senhor despedaça aos cedros do Líbano. A voz do 
Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto; (trevas 
sobre as nações); A voz do Senhor faz dar cria às corças, e desnuda os bosques; 
e nos seu templo (os corações da Igreja) tudo diz: Glória (Salm.29:1-9) 

 
Pai, Tu disseste: Haja luz; e houve luz (Gên.1:3). Neste mundo de trevas, Tu 
enviaste o teu Filho,o Verbo se fez carne (João 1:1-14) E houve luz…! Obrigado 
por enviar o Teu Filho, iluminando os olhos do nosso coração, para sabermos 
qual é a esperança do seu chamamento (Ef.1:18). A tua voz do céu nos ordena a 
ouvir o Teu Filho (Mc. 9:7). Jesus disse: Eu sou o bom pastor; as minhas ovelhas 
conhecem a minha voz (João 10:3-5; 14-16). Ajuda-nos a discernir entre a 
verdade e a mentira e realmente conhecer a tua voz (João 18:37) e quando 
ouvirmos a Tua voz, não endureceremos os nossos corações como foi na 
provocação no dia da tentação no deserto. Purifica os nossos corações da 
incredulidade (Heb.3:7-15). 

 
Abre os nossos ouvidos para ouvir e obedecer pois sacrifícios e ofertas não 
quiseste; pois disseste: que obedecer é melhor do que o sacrificar… (Salm. 40:6; 
1 Sam.15:22-24) Por favor perdoa-nos pelas vezes que ouvimos a tua voz mas 
não prestamos atenção e fomos desobedientes. Queremos ouvir a tua voz 
novamente conforme, dá-nos direção conforme te seguimos (Isa.30:21). 

 
Nós oramos para que as nações do mundo ouçam a Tua voz (Salm.46:6). Que 
aqueles que não Te conhecem e não te obedecem possam ver o teu poder e 
prostrarem diante de Ti (Êx.5:2). Dá-nos as tuas palavras para que nos tornemos 
a tua voz quando falarmos aos governadores e líderes para ajudá-los a seguir os 
teus caminhos (Mc. 3:11). Ajuda-nos a chegarmos perto de Ti e ouvir tudo o que 
tens a dizer a Tua Igreja (Deut.5:25-27). Dá-nos habilidade para falarmos outras 
línguas e traduzirmos o Evangelho na língua dos povos (At. 2:11). 

 
É tempo de despertar a Tua Noiva. Que a Igreja ouça voz do Noivo e abra o seu 
coração para Ele (Cantares 2:8; 5:2). Ajuda-nos a estarmos bem perto de Ti para 
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que ouçamos os desejos do teu coração e nos entreguemos ao teu serviço 
(Isa.6:8). E vem a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus; e os 
que ouvirem, viverão (João 5:25-29), e estarão contigo para sempre. 
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11º Hora: 10:00 – 11:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a Leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse - consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: Relacionamentos na igreja 
 
Senhor Jesus Cristo, Tu és a cabeça do corpo, da  igreja. Tu és o princípio, o 
primogênito de entre os mortos, para em todas as cousas ter a primazia, porque 
aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz 
pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as 
cousas, quer sobre a terra, quer nos céus (Col.1:18-20). 

 
Como Igreja nós confessamos que pensamos de nós mesmos além do que 
convém esquecendo que somos um só Corpo em Cristo e membros uns dos 
outros, tendo porém, diferentes dons (Rom.12:3-5). Nós confessamos que 
sucumbimos aos nossos preconceitos pessoais e como Corpo nós estamos 
deslocados, a cabeça, e o corpo sofre e não pode crescer em maturidade 
(Col.2:18-19). Nós mordemos e devoramos uns aos outros e alguns membros 
foram destruídos por falta de amor (Gal.5:14-15). Por favor perdoa e restaura os 
nossos relacionamentos. Tu coordenaste o corpo para que não haja divisão, pelo 
contrário, cooperem os membros, em favor uns dos outros. De maneira que se 
um membro sofre, todos sofrem com ele; e se um deles é honrado, com ele todos 
se regozijam (1 Cor.12:24-27). Que a Tua oração seja respondida e que o Pai 
nos guarde no Seu Nome, dado a Ti, para que eles sejam um, assim como Tu e o 
Pai são. (João 17:11), pois através deste amor o mundo saberá que pertencemos 
a Ti (João 13:25). 

 
Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a despojarmos do velho homem, que se 
corrompe segundo as concupiscências do engado, e nos renova no espírito do 
nosso entendimento, e nos revista de novo homem, criado segundo Deus, em 
justiça e retidão procedentes da verdade, porque somos membros uns dos outros 
(Ef.4:22-25). Que a tua paz reine em nossos corações (Col.3:15), para quando 
jejuarmos e orarmos, buscarmos a Tua face, Tu possas nos ouvir, responder as 
nossas orações e sarar a terra (Isa.58:3-4; 2 Cron.7:14). 

 
Tu revelaste à Igreja que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo 
e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho (Ef.3:6). 
Conforme oramos juntos, como nações do mundo, restaura-nos, para que pela 
igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida segundo o eterno 
propósito que estabeleceu em Cristo Jesus (Ef.2:15; Ef.3:10,11). Que o teu nome 
seja louvado conforme acolhemos uns aos outros (Rom.15:7). 
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Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos (e irmãs)! É como o óleo 
precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba. Ordena o Senhor a sua 
bênção, e a vida para sempre (Salm.133:1-3) Que a Tua Igreja possa viver assim 
como óleo da cabeça que desce para o Corpo, todos unidos. Amem. 
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12º Hora: 11:00 – 12:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse - consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação:  O sangue de Jesus Cristo 
 
Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Vivo, nem o céu, nem sobre a terra, nem 
debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele; unidos 
com os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos nós nos prostramos 
diante de Ti e dizemos: “Digno és de tomar o livro e abri-lhe os selos, porque 
foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda 
tribo e língua, povo e nação (Apoc.5:3,9) 
 
Deus Pai, obrigado pelo sangue sobre o altar, que faz expiação pelas nossas 
almas (Lev.17:11) e o sangue foi por sinal nas casas quando Tu chamaste o teu 
povo do Egito (Êx.12:13). Desde então tu exigiste o sangue como oferta pelo 
pecado (Êx.30:10; Deut.21:8). Quase todas as cousas, segundo a lei, se 
purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão 
(Heb.9:22); Jesus, o Mediador de Nova Aliança, e ao sangue da aspersão que 
fala cousas superiores ao que fala o próprio (Heb.12:24). Mas Deus prova o seu 
próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós 
ainda pecadores (Rom.5:8). Deus propôs no seu sangue, como propiciação, 
mediante a fé, para manifestar a sua justiça, Cristo veio como sumo sacerdote e 
pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, tendo obtido eterna 
redenção (Rom.3:25; Heb.9:11-12). Através do precioso sangue como de 
cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, nós temos a redenção, a 
remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça (1 Ped.1:18-19; Ef.1:7; 
Col.1:14). E estando nós mortos em nossos delitos; estávamos longe, mas fomos 
aproximados pelo sangue de Cristo (Ef.2:5;13). E havendo feito a paz pelo 
sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as cousas 
(Rom.5:9; Col.1:20). 
 
Senhor Jesus Cristo, obrigado pelo Teu sacrificio através do Espírito eterno, sem 
mácula  que nos comprou com o Teu precioso sangue (At. 20:28). O sangue de 
Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus 
(Heb.9:14). Tu nos amas, e pelo teu sangue nos libertaste dos nossos pecados 
(Apoc.1:5; 1 João1:7) e Tu nos santificaste no Espírito com o Teu sangue 
(Heb.13:12; 1 Ped.1:2). É através do Teu sangue que nós vencemos o diabo 
(Apoc.12:11). 
 
Na noite anterior tu entregaste a ti mesmo como sacrifício, e depois de cear 
disseste: “Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado para o perdão 
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dos pecados” (Lc. 22:20; 1 Cor.11:25). Tu disseste que quem comer da tua carne 
e beber do teu sangue tem a vida eterna, e a tua carne é verdadeira comida e o 
teu sangue verdadeira bebida (João 6:53-56). O cálice da benção é a comunhão 
do teu sangue e o pão é a comunhão do teu corpo (1 Cor.10:16). Obrigado pois 
agora podemos participar da nova aliança no seu sangue feito com Deus Pai 
quando celebramos a ceia do Senhor. Obrigado pelo novo e vivo caminho que ele 
nos consagrou pelo véu, e agora temos intrepidez para entrar no Santo dos 
Santos pelo sangue de Jesus (Heb.10:19-20). 
 
Agora nos oramos, O Deus da Paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, 
nosso Senhor, o grande Pastor das ovelhas, pelo sangue da eternal alian;a, vos 
aperfei;oe em todo bem , para cumprirdes a sua vontade, operando em vos o que 
e agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a gloria para todo o 
sempre. (Heb.13:20-21).  
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13ª  Hora: 12:00 – 13:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse - consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: Acesso ao Trono de Deus 
 
Pai, por causa do teu convite, nos achegamos confiadamente ao trono da graça, 
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para Socorro em ocasião 
oportuna (Heb 4:16).  Tu prometeste que quando invocarmos o teu nome, tu 
responderás e anunciarás cousas grandes e ocultas (Jer.33:3). Quando Tu 
morreste na cruz, as tuas últimas palavras foram: “Está consumado”, e após isso 
o véu foi rasgado e agora nós temos acesso direto ao Teu trono (João 19:30). 
Nos temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, 
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto e, pela sua carne, 
e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero 
coracão, em plena certeza de fe, tendo os coracões purificados de má 
consciência, e lavado o corpo com água pura (Heb.10:19-22). 
 
Pai, nos comparecemos diante do Teu trono porcausa da intercessão de Jesus a 
nosso favor, Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, 
porém no mesmo céu, para comparecer, agora, por nós, diante de Deus 
(Heb.9:24). Nós confiamos nas Tuas promessas, porque quantas são as 
promessas tantas têm em ti o sim; porquanto também por ti é o amém para a 
glória de Deus (2 Cor.1:20). Senhor Jesus, Tu prometeste: Pedi, e dar-se-vos-à; 
buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. (Mt.7:7-8) A nossa confiança nas tuas 
promessas e fundamentada no teu caráter. A tua palavra diz que Deus não e 
homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa.Porventura, 
tendo ele prometido, não o cumprirá? (Num.23:19) Senhor Jesus, a nossa 
esperança e conforto está no Teu nome porque tu prometeste que tudo quanto 
pedirmos em teu nome, isso farás, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tu 
prometeste que se pedirmos alguma cousa no teu nome, tu o farás. (João 14:13-
14). 
 
Nós clamamos sobre o teu concerto conosco pois disseste que serás o nosso 
Pai, e nós seremos filhos e filhas (2 Cor.6:18; Heb.8:10) Tu quizeste mostrar mais 
firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se 
interpôs com juramento (Heb.6:17). Tu nos criaste para sermos os teus 
representantes na terra e nos constituiste reino, sacerdotes para Ti, e para te 
lembrar do sacrificio de Jesus conforme cumprimos com a nossa 
responsabilidade perante o Teu trono (Apoc.1:6). Conforme nos aproximamos do 
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teu trono e intercedemos pelo mundo, nós confiamos que receberemos de ti 
graça sobre graça (João 1:16). 
 
Pai, nada é impossível para Ti (Mt.17:20) e para com Deus não há acepção de 
pessoas (Rom.2:11). Acheguemo-nos portanto, confiadamente, junto ao trono da 
graca, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para Socorro em 
ocasião oportuna (Heb.4:16). 
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14º Hora: 13:00 – 14:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse - consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação:  Os Propósitos de Deus - A Igreja 
 
Senhor Jesus Cristo, Cabeça da Igreja,Tu estabelecerás a igreja através do 
evangelho e da pregação de Jesus Cristo crucificado, conforme a revelação do 
mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Que Cristo seja revelado e 
conhecido através da Palavra para que todas as nações possam crer e obedecê-
lo (Rom.16:25-27). Pai nós te agradecemos pela graça que nos deste em Cristo 
Jesus. Enriquece-nos nele, em toda a palavra e todo o conhecimento; assim 
como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em nós; de maneira que não 
nos falte nenhum dom, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, 
para sermos irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo (1 Cor.1:4-8). 
 
Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o 
amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo 
menção de vós nas minhas orações, para que Jesus Cristo, o Pai da glória, vos 
conceda espirito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, iluminados 
os olhos do vosso coração, para saberdes 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 segundo a eficácia da 
força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressucitando-o dentre os 
mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo 
principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, 
não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as cousas 
debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as cousas, o deu à igreja, 
o qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as cousas 
(Ef.1:15-23). 
  
Nos ajoelhamos perante o Ti, de que toma o nome toda família, tanto no céu 
como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que 
sejamos fortalecidos com poder, mediante o teu Espírito no homem interior; e 
assim habite Cristo nossos corações 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 possamos entender que o amor de Cristo excede todo o 
entendimento para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, 
àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto 
pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a 
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glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. 
Amem (Ef.3:14-21). 
 
Por favor restaura a igreja como casa de oração para que a igreja possa 
novamente perseverar na oração, vigiando com ações de graça (Col.4:2). 
Oramos noite e dia, com máximo empenho para repararmos as deficiências da 
nossa fé. Que o Senhor nos faça crescer, e aumentar no amor uns para com os 
outros e para com todos, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em 
santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e pai, na vinda de nosso 
Senhor Jesus, com todos os seus santos (1 Tess.3:9-13). Pai nós oramos 
confiantemente que Tu que começaste a boa obra em nós há de completá-la até 
ao dia de Cristo Jesus. Conforme participamos da graça, que o nosso amor 
aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para 
aprovarmos as cousas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de 
Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e 
louvor de Deus (Filip.1:6-11) 
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15º Hora: 14:00 – 15:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse - consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: Os propósitos de Deus para as famílias e filhos 
 
Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocamos de joelhos diante de Ti, que 
tomas o nome de toda família (Ef.3:14,15). Tributai ao Senhor, ó família dos 
povos, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome; Dizei entre as nações: 
Reina o Senhor! Ele julga os povos com equidade (Salm.96:7-10) Tu prometeste 
a Abraão que através da sua semente, todas as famílias da terra seriam 
abençoadas (Gên.12:3). Tu nos abençoaste grandemente, entregando o Teu 
Filho para morrer na cruz para que fossemos reconciliados contigo (Col.1:20). 

 
Todas as familias tiveram a sua origem em Ti, nós pedimos que Tu tragas cura e 
restauração nas famílias do mundo. Nós reconhecemos e confessamos que os 
problemas familiares são causados pelos nossos caminhos pecaminosos. Nós 
admitimos que não vivemos de acordo com os teus padrões para o casamento, 
para educar os filhos e os orfãos (Isa.1:23). Nós temos ignorado o teu 
mandamento onde os maridos devem amar e cuidar das suas mulheres como 
Cristo amou a igreja, e as mulheres sejam em tudo submissas  aos maridos como 
a Igreja está sujeita a Cristo (Ef.5:22-33; 1 Ped.3:7). Através do Teu sangue nós 
podemos ser reconciliados (2Cor.5:18; 1Cor.7:11). Ajuda-nos a honrar os nossos 
corpos e a sermos responsáveis por aqueles a quem nos confiaste (1Cor.7:2-5). 
Que o casamento seja novamente um exemplo do Teu relacionamento com a 
igreja (Ef.5:22-33), para que Tu recebas a glória. 
 
Nós confessamos que como filhos somos desobedientes aos nossos pais e não 
honramos como tu nos ordenaste (2Tim. 3:2; Êx. 20:12). Como pais e mães não 
demos aos nossos filhos o exemplo de vidas piedosas. Nós permitimos que eles 
caissem, provocamos lhes a ira e não os ensinamos sobre Ti, assim eles se 
tornaram desobedientes e rebeldes (Ef.1:4-6; Salm.78:4-8). Nós precisamos da 
tua purificação e cura, por favor santifica e purifica as nossas famílias por meio da 
lavagem de água pela palavra (Ef.5:26). Pai dos orfãos e juiz das viúvas; Tu 
atentas aos trabalhos e à dor. Por favor traz a justiça, salva as nossas crianças e 
quebranta o braço do perverso e do malvado (Salm.68:5; Salm.10:14-15). 
Permite que os nossos filhos sejam uma herança do Senhor; trazendo alegria aos 
nossos corações (Salm.127:3-5; Salm.72:4). Senhor Jesus, Tu convidas as 
crianças para virem para Ti, e disseste que das tais é o reino de Deus (Mc. 
10:14). Permite que este convite alcance milhões de crianças abandonadas e 
perdidas. Que a nossa geração volte para Ti e traga glória ao Teu nome. Não nos 
desmpares, até que nós tenhamos declarado à presente geração a tua força, e às 
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vindouras, o teu poder (Salm.71:18), e um povo que há de ser criado, louvará ao 
Senhor (Salm.102:18).  
 
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em amor, como 
também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e 
sacrifício a Deus em aroma suave (Ef.5:1,2). Obrigado, pois através do teu 
espírito de adoção podemos clamar:  “Aba, Pai!” (Rom.8:15)  
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16º Hora: 15:00 – 16:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse - consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: A Cura de Cristo 
 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus 
benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades; quem sara todas as 
tuas enfermidades!(Salm.103:2-3). 

 
Yahweh-Rapha, Tu és Deus, o que SARA (Êx.15:26). Tu nos deste o Teu Filho, 
Jesus Cristo para levar as nossas enfermidades e dores. Ele foi traspassado 
pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos 
traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tu fizeste cair 
sobre ele a iniquidade de nós todos. Foi do teu agrado moê-lo, fazendo-o 
enfermar, quando deu a sua alma como oferta pelo pecado. Porque levou sobre 
si as iniquidades do mundo, ele pode interceder pelos pecadores (Isa.53:1-12). 
Tu ungiste Jesus com o Espírito Santo e com poder, para pregar o evahelho do 
reino e curar toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e curar tambem 
os endemoninhados (Mt. 4:23-24; At. 10:38). O Sol da justiça nascerá trazendo 
salvação nas suas asas (Mal.4:2). 

 
Compadece-te de mim, Senhor; sara a minha alma, porque pequei contra ti 
(Salm.41:4). O Senhor me ungiu para pregar boas-novas aos quebrantados, curar 
os quebrantados de coração,, proclamar libertação aos cativos e pôr em 
liberdade os algemados, amarrados pelas drogas, corrupção e fortalezas 
espirituais (Isa.61:1). 

 
Senhor Jesus Cristo, olha para os nossos corações, concede aos teus servos que 
anunciem a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e 
prodígidos, por intermédio do nome do teu santo Servo Jesus. Enche-nos com o 
Teu Espírito Santo para que possamos anunciar a palavra com intrepidez (At. 
4:29-31). 

 
Tu prometeste que se nós chamarmos pelo teu nome, nos humilharmos, orarmos 
e te buscarmos, e nos convertermos dos nossos caminhos, então tu ouvirás dos 
céus, perdoarás os nossos pecados e sararás a nossa terra (2 Cron.7:14).  
Nossas nações precisam ser saradas. Cumpre a Tua promessa e sara a terra, 
conforme nos humilhamos perante Ti em oração, buscando a tua face, deixando 
os caminhos do mal. Por favor dá-nos um coração novo e um espírito novo. Tira 
de nós o coração de pedra e dá-nos coração de carne. Põe dentro de nós o teu 
Espírito, e faz nos andar nos teus estatutos, guardando e observando os teus 



Guia de Oração com Vigia da Palavra 

 36 

juízos (Eze.36:26-29). Lava a imundícia e limpa-nos com o Teu Espírito de justiça 
e com o Espírito  purificador (Isa.4:4). 

 
Tu és o galardoador da vida, Tu nos dás vida. Ao teu trono está a Árvore da vida, 
e as folhas da  árvore são para a cura dos povos (Apoc.22:2). Permite nos entrar 
na Tua Presença e receber a vida de Ti. Tu és o caminho, e a verdade, e a vida 
(João 14:6).   
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17º Hora: 16:00 – 17:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse - consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: As Bençãos de Cristo 
 
Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, meu Salvador, Tu és o único digno de abrir o 
livro e de lhe desatar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste 
para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação (Apoc.5:9). Tu és 
digno, Cordeiro imolado para receber poder, riquezas e sabedoria, honra, glória e 
bençãos (Apoc. 5:12) 
 
Senhor Jesus Cristo, Tu, subsistindo em forma de Deus não julgaste como 
usurpação o ser igual a Deus; antes a ti mesmo te esvaziaste, assumindo a forma 
de servo, tornando-te em semelhança de homens; e, reconhecido em figura 
humana, a ti mesmo te humilhaste, tornando-te obediente até à morte, e morte na 
cruz. Mas Deus te exaltou sobremaneira e te deu o nome que está acima de todo 
nome, para que ao teu nome todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e 
toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus Pai. Eu me 
ajoelho e confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida (Filip.2:5-11). 
 
Senhor Jesus Cristo, Tu és a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a 
criação, pois nele foram criadas todas as cousas, nos céus e sobre a terra, as 
visíveis e as invisiveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer 
potestades, Tudo foi criado por meio de ti e para ti. Tu és antes de todas as 
cousas. Tu és a cabeça do corpo, da igreja. Tu és o principio, o primogênito de 
entre os mortos, para em todas as cousas ter a primazia porque aprouve a Deus 
que tu residisses toda a plenitude e por meio de ti reconciliasse consigo mesmo 
todas as cousas, que sobre a terra, quer nos céus pelo sangue na cruz. Agora eu 
era estranho e inimigo no entendimento pelas minhas obras malignasTu 
reconciliaste na teu corpo da tua carne mediante a tua morte para apresentar 
perante santos inculpáveis e irrepreensiveis (Col.1:15-23). Obrigado porque em Ti 
estamos aperfeiçoados. Nele fomos circuncidados, não por interméido de mãos, 
mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo 
sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fomos 
ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os 
mortos E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela 
incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos 
os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que 
constava de ordenaças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, 
escravando-o na cruz (Col.2:9-14).  
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Senhor Jesus, obrigado pelo sangue da nova aliança (Mt.26:26-29; 1Cor.11:23-
26); Através do sangue  o pecado não terá domínio sobre nós (Rom.6:14). 
Obrigado pois somos justificados pelo Teu Sangue, como se nunca tivessemos 
pecado; Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do 
Filho (Rom.5:9; Col.1:13). Obrigado pois através do Teu Nome e do Teu sangue 
nós podemos vencer Satanás e suas hostes. (Apoc.12:11). Obrigado pelo novo e 
vivo caminho que tu nos consagraste pelo véu (Heb.10:20), e por causa do Novo 
concerto no Teu sangue, nós termos gozo eterno na Tua Presença (Apoc. 7:9-
17).  
Senhor Jesus Cristo, Tu estás sobre o cavalo branco, que vem em justiça para 
julgar. Tu és a Palavra de Deus e Rei dos reis e Senhor dos senhores 
(Apoc.9:11-16) Tu és o noivo, cuja esposa a si mesma já se ataviou (Apoc:19:7). 
Nós desejamos estar contigo para todo o sempre. 
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18º Hora: 17:00 – 18:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse - consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: Perseguição e Sofrimento 
 
Senhor Jesus Cristo, nós formos chamados para seguirmos os teus passos, 
mesmo no sofrimento.Tu foste ultrajado mas não revidaste com ultraje; 
maltratado, mas não fizeste ameaças, mas te entregaste àquele que julga 
retamente (1Ped.2:21-24). O teu sofrimento foi necessário para a remissão dos 
nossos pecados (Lc. 24:46-47), e porcausa da tua obediência e sofrimento nós 
somos considerados justos. Obrigado por tomar as nossas enfermidades, dores, 
moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz com Deus Pai, e 
nos dá a vida eterna (Isa.53:2-12). 

 
Tu chamaste bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça e prometeste 
um grande galardão nos céus quando por tua causa nos injuriarem e nos 
perseguirem, mentindo e dizendo todo mal contra nós (Mt.5:10-12). Ajuda-nos a 
pensar como Tu, para que vivamos segundo a vontade de Deus (1Ped. 4:1,19), e 
se houver sofrimento, que nós possamos, como na igreja primitiva, regozijar por 
sermos considerados dignos de sofrer afrontas por esse Nome (At. 5:41; 
Filip.1:29; 2Tess.1:5-6). Ajuda-nos a entender o propósito do sofrimento, desde 
que Paulo declara que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo 
Jesus serão perseguidos.(Rom.8:17; 2 Tim.3:12). Ajuda-nos a falarmos como 
Paulo: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus 
sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte (Filip.3:10-11) Que 
possamos regozijar nos sofrimentos pela igreja, para que a Tua glória seja 
revelada em nós (Col.1:24; Rom.8:18), e perdoa-nos quando nos envergonhamos 
de testemunhar de Ti (2Tim.1:8). 

 
Nós oramos pelos que sofrem e são perseguidos por causa do teu Nome, que 
eles possam ser aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados (1 
Ped.5:10). Ajuda-nos a dizer: Quando somos injuriados, bendizemos; quando 
perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação” (1 
Cor.4:12,13) Sim, nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, 
porém não desanimados; perseguidos, porém não desamparados; abatidos, 
porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que 
também a sua vida se manifeste em nosso corpo (2 Cor.4:8-10).Nos queremos 
ser contados entres pessoas de fé, aqueles que passaram por escarnios, 
algemas e prisoes; aqueles apedrejados, serrados pelo meio, mortos ao fio de 
espada, peregrinos, afligidos e maltratados, todos estes obtiveram bom 
testemunho por sua fé mas não obtiveram a concretizacão da promessa 
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(Heb.11:36-40). Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a 
tua palavra mesmo sob ameaças e perseguição (At. 4:29) Ajuda-nos a aprender 
obediencia pelas cousas que sofremos (Heb.5:8).  
 
Nós oramos por aqueles que perseguem a Tua Igreja, para que eles te 
encontrem, e como Paulo, pare de resistir e declare o Teu Nome e a Tua glória 
entre os povos (At. 22:4-16; At. 5:39).  
 
Nós confessamos e declaramos que os sofrimentos do tempo presente não são 
para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós (Rom 8:18). Então 
alegremo-nos na medida em que somos co-participanetd dos sofirmentos de 
Cristo, para que também na revelação de sua glória nos alegremos exultando (1 
Pet 4:13) Senhor Jesus, que a tua vontade seja feita em nós. 
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19º Hora: 18:00 – 19:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Quarta hora da leitura dos – consultar a agenda de oração 
como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: Governo 
 
Seja bendito o Teu nome  de eternidade a eternidade, porque tua é a sabedoria e 
o poder; és tu quem mudas o tempo e  as estações, removes reis e estabeleces 
reis; dás sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Tu revelas o 
profundo e o escondido; conheces o que está em trevas, e contigo mora a luz. 
(Dan.2:20-22). 
 
Exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, 
em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham 
investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila 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 Tim.2:1-4). Como ribeiros de águas, assim é o 
coração dos governadores na tua mão, Senhor (Prov.21:1). Tira o perverso da 
presença dos nossos líderes do governo, presidente, ministros e outros oficiais, e 
estabelece o nosso governo na justiça (Prov.25:5). Que este governo aja com 
justiça para que tenhamos estabilidade neste país. Tira o egoísmo dos seus 
corações e livra-os do suborno (Prov.29:4). Que o governo seja honesto e julgue 
os pobres com equidade (Prov.29:14). 
 
Mostra ao presidente, ao gabinete e a todos os oficiais do governo o que é bom e 
o que tu esperas deles; que eles possam praticar a justiça, amar a misericórdia e 
andar humildemente com o Senhor Deus (Miq.6:8). No nome do Senhor Jesus 
Cristo nós proclamamos: ó reis, sede prudentes; deixai-vos advertir, juízes da 
terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor (Salm.2:10-11). 
Senhor Deus, enche o coração dos governadores com amor e lealdade que os 
guardará e nos trará segurança e paz (Prov.20:8). Enviarás tu o Teu Espírito 
Santo nos prédios do governo e locais onde os líderes se reunem, fazem as leis, 
tomam decisões para convencê-los do pecado, justiça e juízo (João.16:8-11)?  
 
Pai, nós sabemos que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e, sim, 
contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo 
tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes (Ef.6:12). 
Como igreja nós oramos pela proteção do governo contra os poderes das trevas 
e para que não se involavam com feitiçaria, idolatria ou qualquer forma de 



Guia de Oração com Vigia da Palavra 

 42 

ocultismo. Tem misericórida de nós. Nós oramos para que eles se sujeitem a Ti. 
Como igreja, nós resistimos o diabo onde ele tentar atacar, iludir e enganar o 
governo (Tg. 4:7). Pai, as armas da nossa milícia não são carnais, e,sim, 
poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez 
que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento 
à obediência de Cristo (2 Cor.10:4-6).  
 
Nós oramos por uma igreja que pregará a palavra profeticamente para o governo: 
uma igreja que estará preparada, quer seja oportuno, quer não, para corrigir, 
repreender, exortar; com toda a longanimidade e doutrina (2 Tim.4:2).  
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20º Hora: 19:00 – 20:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Quinta hora da leitura dos Salmos – consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: O Poder da Palavra de Deus 
 
No princípio era o VERBO, e o VERBO estava com Deus, e o VERBO era Deus 
(João 1:1).  Os céus por sua PALAVRA se fizeram (Salm.33:6) e Tu sustentas 
todas as cousas pela PALAVRA do teu poder (Heb.1:3). Para sempre, ó Senhor, 
está firmada a tua PALAVRA no céu (Salm 119:89) e tu magnificaste o teu nome 
e a tua PALAVRA (Salm.138:2). Porque a PALAVRA de Deus e viva e eficaz, e 
mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de 
dividir alma e espirito, juntas e medullas, e apta para discerrnir os pensamentos e 
propósitos do coracão (Heb.4:12). A tua PALAVRA é como fogo, e martelo que 
esmiúça a penha (Jer. 23:29). A Tua PALAVRA é a ESPADA do Espírito (Ef.6:17)  
e a PALAVRA que sair da minha boca; não voltará para mim vazia, mas fará o 
que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei (Isa.55:11). 

 
Tu, que te revelas através da tua PALAVRA (1 Sam.3:21), abre a minha mente 
para que eu possa entender as Escrituras (Lc. 24:45) e nos conceda espírito de 
sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Ti (Ef.1:17). Lâmpada para os 
meus pés é a tua PALAVRA (Salm.119:105). A revelação das tuas PALAVRAS 
esclarece, e dá entendimento aos simples (Salm.119:130). Firma os meus passos 
na tua PALAVRA; e não me domine iniquidade alguma (Salm.119:133). Tu Tens 
as PALAVRAS da vida eterna (João 6:68) e as PALAVRAS que eu vos tenho dito, 
são espírito e são vida (João 6:63).Tua PALAVRA me conforta (Salm.119:15) e 
eu vivo de toda a PALAVRA que procede da tua boca (Deut.8:3; Mt.4:4). Guardo 
no coração as tuas PALAVRAS, para não pecar contra ti (Salm.119:11). Obrigado 
pela purificação através da PALAVRA (João 15:3; Ef.5:26), que eu possa guardar  
puro o meu caminho, observando a Tua PALAVRA (Salm.119:9). É a Tua 
PALAVRA que me sara e me livra do que é mortal (Salm.107:20). Espero na tua 
PALAVRA (Salm.119:81,144). 

  
As tuas PALAVRAS são em tudo verdade desde o princípio; santifica-nos na 
verdade (Salm.119:160; João 17:17). As palavras do Senhor são PALAVRAS 
puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada sete vezes (Salm.12:6); 
Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar (2 Sam.22:31). A tua 
PALAVRA é provada; elas trazem alegria ao meu coração (Salm.119:103). A tua 
lei é perfeita e restaura a alma; o teu testemunho é fiel, e dá sabedoria aos 
símplices. Os teus preceitos são retos, e alegram o coração; o teu mandamento é 
puro, e ilumina os olhos; o temor do Senhor é límpido, e permanece para sempre; 
os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais 
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desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado; e são mais doces do 
que mel e o destilar dos favos; em os guardar há grande recompensa (Salm. 
19:7-11). 

 
Que a PALAVRA de Cristo habite ricamente em nós para que possamos instruir e 
aconselhar uns aos outros (Col.3:16) e vencer o maligno (1João 2:14). Como 
crianças recém-nascidas, eu desejo o genuíno leite espiritual da PALAVRA para 
que eu tenha o crescimento para salvação (1Ped.2:2). Que a pregação da 
PALAVRA traga fé ao meu coração (Rom.10:17) para que eu te agrade 
(Heb.11:6). Senhor Jesus Cristo, a PALAVRA viva de Deus, Tu és o Caminho, a 
Verdade e a Vida (João 14:6). Se as tuas PALAVRAS permanecerem em mim, e 
eu permanecer em Ti, eu receberei aquilo que te pedi (João 15:7). 

 
Estabelece a Tua Palavra nas cidades e nações. Que a Palavra cresca e 
prevaleça poderosamente (At. 19:20). "Toda carne é como a erva, e toda a sua 
glória com a flor da erva; seca-se a erva, e cai a sua flor; mas a PALAVRA do 
Senhor permanece para sempre" (1 Ped. 1:24,25)   
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21º Hora: 20:00 – 21:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Quinta hora da leitura dos Salmos – consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: Resitir o diabo 
 
Pai Celestial, foi o teu propósito, que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus 
se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais 
(Ef.3:10). Tu nos ungiste para evangelizar aos pobres; enviaste-nos para 
proclamar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em 
liberdade os oprimidos (Lc.4:18); e andou por toda parte, fazendo o bem e 
curando a todos os oprimidos do diabo (At.10:38). Pai, Tu cancelastes o escrito 
de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, removeste 
inteiramente, encravando-o na cruz; e, despojando os principados e as 
potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz 
(Col.2:13-15). Tu deste toda a autoridade ao teu Filho no céu e na terra, para que 
ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus é 
Senhor (Mt.28:18-20; Filip.2:10,11).  
 
Pai da glória, Tu ressuscitaste Jesus Cristo dentre os mortos e fizeste-o sentar á 
tua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, 
e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas 
também no vindouro. E puseste todas as cousas debaixo dos seus pés e, para 
ser o cabeça sobre todas as cousas, o qual é o seu corpo, a plenitude dqquele 
que a tudo enche em todas as cousas (Ef.1:20-23). Para isto se manifestou o 
Filho de Deus, para destruir as obras do diabo (1João3:8). Obrigado por nos 
libertar do império das revas e nos transportar para o reino do Filho do Teu amor, 
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. (Col.1:13-14). Sim, através 
da morte de Jesus Cristo, ele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, foi 
destruido e livrou a  todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos a 
escravidao por toda a vida (Heb.2:14-15). Nós somos vitóriosos através do teu 
amor em nós. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, 
nem poderes, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus 
(Rom.8:37-39). 
 
Senhor Jesus Cristo, Cabeça da Igreja, Tu nos deste autoridade sobre todo o 
poder do inimigo para que os espíritos se submetam a nós (Lc.10:19-20). Tu 
ordenas ao teu povo para pregar o reino de Deus ás nações, para abrir os olhos e 
convertê-los 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). As armas da 
nossa milícia não são carnais,e, sim, poderosas em Deus, para destruir 
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fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levante contra o 
conhecimento de Deus, levanto cativo todo pensamento à obediência de Cristo 
(2Cor.10:4,5). Portanto nós oramos, Deus da Paz, que tu esmagues debaixo dos 
nossos pés a Satanás (Rom. 16:20). Obrigado pela armadura de Deus, para que 
possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo; porque a nossa luta não é 
contra o sangue e a carne, e, sim, contra os principados e potestades, contra os 
dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas 
regiões. Nós estamos nestes dias maus, mas nos cingimos com a verdade, e 
vestimo-nos da couraça da justiça, calçamos os pés com a preparação do 
evangelho da paz, embraçamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar 
todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos também o capacete da 
salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus (Efé. 6:10-18; Tg.4:7; 
1Ped.5:9).  Nós venceremos por causa do sangue do Cordeiro e por causa da 
palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a 
própria vida (Apoc. 12:11). Maior é aquele que está em nós, do que aquele que 
está no mundo (1João4:4).  
  
Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, que pela igreja, a tua multiforme 
sabedoria se torne conhecida agora dos principados e potestades nas nações, 
conforme nós confessamos que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos 
senhores (Ef. 3:10; Filip. 2:10; Apoc.19:16). 
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22º Hora: 21:00 – 22:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse - consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: A Paternidade de Deus 
 
Pai Eterno,Tu és o nosso Criador, que nos fez e estabeleceu (Deut.32:6). Tu és 
meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação; Tu és o nosso Redentor desde 
a antiguidade (Salm.89:26; Isa.63:16). Nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e 
todos nós obra das tuas mãos (Isa.64:8). Portanto, com milhões de pessoas ao 
redor do mundo nós confessamos: Nós cremos em Deus Pai, Todo Poderoso, 
Criador do céu e da terra. Obrigado pela tua aliança que promete que Tu serás o 
nosso Pai e nós seremos filhos e filhas (2 Cor.6:18). Pai nosso que estás nos 
céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino, faça-se a tua vontade, 
assim na terra como no céu (Mt.6:9-10). O Teu filho Jesus Cristo te revelou ao 
mundo (Mt.11:17).  Revela-te à igreja e ao mundo como Pai das luzes, de ti vem 
toda boa dádiva e todo dom perfeito em quem não pode existir variação, ou 
sombra de mudança (Tg. 1:17).  
 
Que nós possamos ser um Contigo como tu és um com o teu Filho (João14:20; 
17:21). Nós queremos te conhecer como tu realmente és e nós queremos 
glorificar o teu nome e o Teu Filho Jesus Cristo e queremos conhecer a ti que 
existes desde o principio(1 João 2:13-14; João 17:1-4). Assim com falaste face a 
face com Abraão e Moisés, nós tambem queremos ter um relacionamento face a 
face contigo. 
 
Pai, nos aceitamos a tua disciplina nas nossas vidas porque Tu nos amas e nos 
tratas como filhos e filhas. Nos submetemos os nossos espíritos a ti para sermos 
disciplinados para o nosso aproveitamento, a fim de sermos participantes da tua 
santidade. Nos sabemos que a tua disciplina produzirá fruto pacífico aos que tem 
sido por ela exercitados, fruto da justiça (Heb.12:6-11). Assim como o filho honra 
o pai, e o servo ao seu senhor, nos queremos te honrar e respeitar (Mal.1:6). E 
como o Teu Filho Jesus glorifica a Ti perante o mundo, também é nosso desejo te 
glorificar perante o mundo (João 17:4).  
 
Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada (Salm.68:5). Como 
um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o 
temem (Salm.103:13).  Nós somos filhos, Deus enviou o Espírito do Seu Filho 
nos nossos corações, o Espírito chama , “Aba, Pai!” Nós não recebemos o 
espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas recebemos o espírito de 
adoção, baseados no qual clamamos “Aba, Pai!”, sabendo que somos herdeiros 
de Deus e co-herdeiros com Cristo: se com ele sofrermos, para que também com 
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ele sejamos glorificados (Gal.4:5-7; Rom.8:15,17). Porque cremos, somos filhos 
de Abraão e Tu prometeste a Abrão que todas as nações seriam abençoadas 
através dele, e oramos para que também possamos ser uma benção para as 
nações. A tua palavra diz que os da fé são abençoados com o crente Abraão 
(Gal.3:6-9).  
 
Nós queremos ser verdadeiros adoradores, portanto ensina-nos, Pai, a te adorar 
em espírito e verdade (João 4:23). Tu nos ensinaste que o Filho nada pode fazer 
de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai; porque tudo o que este 
fizer, o Filho também semelhantemente o faz (João 5:19) Portanto Pai, revela-nos 
o que tu queres que façamos. 
 
Para ser orado somente pelos pais 
 
Nos ajoelhamos diante de Ti, Pai. De quem toma o nome toda família, tanto no 
céu como sobre a terra (Ef.3:14-15).  Pai, ajuda-nos como pais, não provocar os 
nossos filhos à ira, mas cria-los na disciplina e na admoestação do Senhor 
(Ef.6:4: Col.3:21).  Por favor converte os corações dos pais aos filhos, e o 
coração dos filhos a seus pais, converte os desobedientes à prudência dos justos 
e habita para o Senhor um povo preparado para que eu não venha e fira a terra 
com maldição (Lc.1:17;  Mal.4:6). Como pais, nós abençoamos os nossos filhos 
como Isaque e Jacó fizeram (Gên.27&49). No teu nome nós fazemos a seguinte 
proclamação sobre os nossos filhos: “Que o Senhor vos abençoe e vos guarde; 
que a face do Senhor brilhe sobre vós e mostre a sua graça; que o Senhor  
mostre o seu favor e vos dê paz!” (Num.6:24-26). Pai, ajuda-nos a sermos 
misericordiosos como tu és misericordioso (Lc. 6:36). Nós oramos pelos jovens 
para que respeitem e honrem pais e mães, e tenham os dias prolongados na 
terra que Tu deste (Êx.20:12). Pai, o teu propósito para o casamento é trazer 
filhos educados nas leis e caráter divino.  Ajuda-nos a cumprir os teus propósitos 
(Mal.2:15). Como pais nós confessamos em muitos casos não fomos fiéis ao 
pacto do casamento. Nós confessamos que frequentemente por causa do 
sucesso,  desejos,  dinheiro e honra nós negligenciamos os nossos filhos. Nós 
confessamos  que frequentemente magoamos e humilhamos as nossas esposas 
e filhos do modo como os tratamos. Nós falhamos como pais ao ponto que os 
nossos filhos não entenderam e experimentaram completamente a Tua 
paternidade. Nós pedimos perdão no nome de Jesus Cristo. Amem. 
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23º Hora: 22:00 – 23:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse - consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: Orar pelos não crentes/ perdidos 
 
Pai, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu 
(Mt.6:10). Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da 
terra por tua possessão  (Salm.2:8; Rom.8:17). Nós oramos pela salvação de 
todas as nações, tribos, povos e línguas - essa multidão estará um dia diante do 
trono e diante do Cordeiro (Apoc.7:9). 
 
Tu amaste o mundo de tal maneira que deste o teu filho unigênito, para que todo 
o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tu enviaste o teu Filho ao 
mundo, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo (João.3:16-17). Tudo 
provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos 
deu o ministério da reconciliação (2 Cor.5:18-19). Nós oramos que as nações do 
mundo e nossos amigos não salvos sejam reconciliados contigo. Tu não tens 
prazer na morte do perverso - Tu desejas que ele se converta dos seus caminhos 
e viva (Eze.18:23).  
 
Senhor Jesus,Tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo (1 João 
1:29). Converte o coração das nações para ti, e eles serão convertidos 
(Lam.5:21). Com o poder do Espírito Santo nós oramos que tu convenças o 
mundo do pecado, da justiça e do juízo (João16:8). 
 
Nós queremos salvar as pessoas enquanto há tempo (Jer.8:20; Prov.10:5). Que 
milhares na Tua Igreja possam responder ao teu chamado: A quem enviarei, e 
quem há de ir por nós? Que eles estejam disposto a irem. Que eles digam como 
Isaias: Eis-me aqui, envia-me a mim (Isa.6:8). Nós vemos que a seara é grande, 
mas os trabalhadores são poucos. Rogamos pois, Senhor da seara, manda 
trabalhadores para a tua seara (Mt.9:37-38). Que todos os cristãos possam 
erguer os olhos e ver os campos, pois já branquejam para a ceifa (João 4:35). 
Que a igreja entenda que o nosso chamado é para ir por todo o mundo e pregar o 
evangelho a toda criatura (Mc. 16:15). Toda a autoridade foi dada a Ti, Senhor 
Jesus Cristo. Tu ordenas que façamos discípulos de todas as nações, ensinando-
os a aguardar todas as cousas que nos tem ordenado. E tu prometes que estarás 
sempre conosco (Mt.28:18-20). 
 
Senhor, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a palavra 
de Deus (At. 4:29). Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e 
sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e 
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Samaria, e até aos confins da terra (At. 1:8). Te constituo sobre as nações, e 
sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e 
também para edificares e para plantares. Nós queremos ver o teu reino avançar 
em todo o mundo (Jer.1:10). Senhor Deus, nós pedimos que tu operes através de 
sinais, prodigios e vários milagres, e por distribuicão do Espírito Santo segundo a 
tua vontade (Heb.2:4). Nós oramos para que a palavra do Senhor se propague, e 
seja glorificada. Livra-nos dos homens perversos e maus (2 Tess.3:1-2). Pai, abre 
a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo (Col.4:3-4). Nós oramos 
para que nos seja dada, no abrirmos a boca, a palavra, para com intrepidez 
fazermos conhecido o mistério do evangelho (Ef.6:19-20). Nós oramos por uma 
grande colheita - que a semente que semeamos caia em boa terra e produza a 
cem, a sessenta e a trinta por uma semente” (Mt.13:23) 
 
Senhor Jesus, Tu não vieste para seres servido, mas para servir e dar a tua vida 
em resgate por muitos. (Mc.10:45). Tu não retardas a tua promessa, como alguns 
a julgam demorada. Tu és longânimo para conosco, não querendo que nenhum 
pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento (2 Ped.3:9). Mas tu foste 
traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades; o 
castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e pelas tuas pisaduras fomos sarados 
(Isa.53:5).E esta é a confiança que temos para contigo, que, se pedirmos alguma 
cousa segundo a tua vontade, tu nos ouves e, se sabemos que tu nos ouves 
quanto ao que te pedimos, estamos certos de que obtemos os pedido que te 
temos feito. Senhor, nós pedimos a salvação das nas nações (1 João.5:14-15). 
Pai Todo Poderoso, Tu exaltaste o Teu Filho sobremaneira e lhe deste o nome 
que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, 
nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é 
Senhor, para glória de Deus  (Filip.2:9-11).  
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24º Hora: 23:00 – 24:00 
 

(Fazer uma oração pessoal e Focar na proclamação antes de proceder com a leitura da bíblia) 
 

Leitura da bíblia: Ler desde Gênesis até Apocalipse - consultar a agenda de 
oração como ponto de partida 
 
Foco da proclamação: O Reino de Deus 
 
Pai, nós oramos para que o teu reino venha e seja feita a tua vontade, assim na 
terra como no céu (Mt.6:9,10). Tu és os Rei do universo, e como Igreja nas 
nações do mundo nós vimos te adorar. O Senhor governa sobre as nações 
(Salm.22:27,28). O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre; cetro de equidade é 
o cetro do teu reino (Salm.45:6). De todas as nações  falaremos da glória do teu 
reino, e confessaremos o teu poder, para que os 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, o teu domínio subsiste por todas as gerações 
(Salm. 145:11-13).  
 
Um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os seus 
ombros; e o seu nome será: Maravilhoso, conselheiro, Deus Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz 
sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar 
mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre (Isa.9:6,7). Perdoa-nos 
por estarmos tão concentrados nas nossas necessidades e ocupados em 
levantar os nossos reinos que esquecemos de contruir um lugar para Tu 
habitares entre as nações (Ageu.1:4-8). Por favor ilumina os olhos do nosso 
coração, para sabermos qual é a esperança do teu chamamento, qual a riqueza 
da glória da tua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder 
para com os que cremos, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os 
mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo 
principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, 
não só no presente século, mas também no vindouro (Ef.1:18-21). Nós dobramos 
o nosso joelho e reconhecemos a autoridade no Nome de Jesus e confessamos 
Jesus é Senhor (Filip.2:10-11).  
 
Nós oramos para que muitos ouçam a Palavra do Evangelho do Reino, que a 
semente caia em corações preparados, para que haja grande seara de almas na 
nossa geração (Mt.13:3-23). Transforma as nossas vidas para que sejamos sal 
da terra e como fermento que se espalha pelas nações (Mt.5:13; Mt.13:34).  
 
Nós te bendizemos, Altíssimo,  louvamos e  glorificamos o que vive para sempre 
(Dan.4:34). Nós declaramos que virá o tempo onde tronos serão postos; e o 
Ancião de dias se assentará; sua veste será branca como a neve, e os cabelos 
da cabeça como a pura lã; o seu trono será chamas de fogo, cujas rodas serão 
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fogo ardente. Milhares de milhares te servirão e diante de Ti assentarão o 
tribunal, e se abrirão os livros. E eis que virá com as nuvens do céu um como o 
Filho do homem, e dirigirá-se a Ti. Então lhe darás o domínio e glória, e o reino, 
para que os povos, nações e homens de todas as línguas o sirvam; o seu 
domínio ´´e domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será 
destruído. Então os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para 
todo o sempre (Dan.7:9,10,13,14,18). Nos unimos a toda criatura que há no céu e 
sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, para 
clamarmos: Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a 
honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos!” (Apoc.5:13) 

 
Nós proclamamos a todas as nações: “Levantai, ó portas, as vossas cabeças; 
levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória” (Salm.24:7) 


