
A primeira coisa que André 
fez, foi  procurar o seu irmão 

e apresentar-lhe a  Jesus 
(  João 1: 41-42)

Oremos pelos  
perdidos, outros  

cristãos e as nações

Tome pelo menos 5-10 minutos todos os dias 
para trazer a estas pessoas e nações a Jesus 
com a sua oração.

 
Oremos pelo menos para 5 países  
ou grupos étnicos
1.
2.
3.
4.
5.

•	Oremos para abrir as portas para o Evangelho. Oremos para 
nós, para que Deus possa nos dar uma boa oportunidade para 
pregar a sua mensagem e transmitir o plano que se realiza em 
Cristo. Pelo qual eu estou preso.   Colossenses 4:3

•	Oremos para que Deus abra as mentes e os corações das 
pessoas, para que elas possam receber o Evangelho. Para que 
seus olhos sejam abertos e Deus faça-lhes passar das trevas 
para	a	sua	Luz.	E	os	livre	do	poder	do	diabo	para	o	Dele,	a	fim	de	
que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são 
santificados	pela	fé	em	mim.   Actos 26:18

•	Oremos para que o poder demoníaco que mantém as pessoas 
nas trevas seja destruído. “quem comete pecado é do Diabo; 
porque o Diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus 
se manifestou: para destruir as obras do Diabo”. 1 João 3:8;  
“pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas 
em Deus, para demolição de fortalezas; derribando raciocínios 
e todas barreiras que se erguem contra o conhecimento de 
Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo” 
2 Cor 10: 4-5

•	Oremos para que todas as nações conheçam a Jesus como 
Salvador e Redentor dos nossos pecados. Jesus “respondeu:  
Eu sou o Caminho, a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, 
senão por mim.”   João 14:6.

•	Oremos por um derramamento do Espírito Santo nas igrejas 
ao rededor do mundo “Eu, na verdade, vos baptizo em água, 
na base do arrependimento; mas aquele que vem após mim é 
mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as 
alparcas; ele vos baptizará no Espírito Santo, e em fogo.”  
Mt 3:11
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Ore pelomenos para 7 lideres cristãos  
que conheçes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ore pelomenos para 7 pessoas não salvas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•	Ore para que Deus possa abençoar suas vidas “O Senhor te 
abençoe e te guarde;  o Senhor faça resplandecer o seu rosto 
sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o Senhor levante sobre ti 
o seu rosto, e te dê a paz.  Assim porão o meu nome sobre os 
filhos	de	Israel,	e	eu	os	abençoarei.” 
Numeros 6:24-26

•	Ore para que Deus os proteja do inimigo. “Mas	fiel	é	o	Senhor,	 
o	qual	vos	confirmará	e	guardará	do	maligno.” 
Tesalonisenses 3:3

•	Ore para que Deus os encha de seu Santo Espirito. Reposará 
sobre ele o Espirito de Jehová; Espirito de sabedoria e de  
inteligencia, Espirito de consolo e de poder, Espírito de  
conhecimento e de temor a Jehová.   
Isaías	11:2

•	Ore para que eles tenham vidas Santas. “Porquanto está 
escrito: Sedes santos, porque eu sou Santo.”  
1 Pe 1:16

•	Ore para que sejam pescadores de homens “Disse-lhes: Vinde 
após mim, e eu vos farei pescadores de homens.”  
Mt 4: 19 .

•	“O fruto do justo é árvore de vida; e o que ganha almas sábio é. 
Proverbios 11:30

•	Ore para que eles: “Mas buscai primeiro o seu reino e a sua 
justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.”  
Mt 6:33

•	Ore para que Deus derame o fogo do espirito santo para que 
possam	ser	fieis	Testemunhas	de	Jesus	Cristo.

•	  Ore para que os cristãos não sejam só convertidos mas 
tambem  verdadeiros disipulos de Cristo.

•	Para que eles possam ter uma vida de oração poderosa.

Quando você ora pora as pessoas não convertidas 
use os siguentes versiculos biblicos.

•	Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao  
arrependimento.   Lucas 5:32

•	O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm 
por tardia; porém é longânimo para convosco, não querendo que 
ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se.  
2 Pedro 3:9

•	Eu tenho algum prazer na morte do ímpio? diz o Senhor Deus.  
Não desejo antes que se converta dos seus caminhos, e viva?  
Ezequiel 18:23

•	Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho 
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna.  Joao 3:16

•	O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao 
pleno conhecimento da verdade.  Porque há um só Deus, e um só 
Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si 
mesmo em resgate para todos, para servir de testemunho a seu 
tempo. 1 Timoteo 2: 4-6

Quando você ora pelos não convertidos peça para que o Espirito 
Santo coloque as siguentes perguntas no coração deles. 
Em	quem	eu	posso	confiar?		Qual	que	é	o	proposito	da	minha	vida?	
Quando serei livre?  O que acontecerá comigo quando eu morrer? 
Porque eu odeio a Deus e fujo dele?  Como posso enfrentar meus 
problemas? Onde posso estar  salvo? Quem pode me proteger? 
Porque sou tão incredulo e duvido da existencia de Deus? Quem 
pode me libertar dos meus pecados?
(estas perguntas são do livro de Dick Easteman “ a hora que  
muda ao mundo”)

Não ore magoado ou fazendo um jejum em seu coração
Ore  sabendo que Jesus veio para salvar aos perdidos e a  
um mundo quebrantado.
Persevere na Oração.


