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Capítulo 1

CASA DE 
ORAÇÃO

“...porque a minha casa 
será chamada Casa de 
Oração para todos os 
povos.” (Is. 56: 7)



“Orai sem cessar.” - (I Ts. 5: 17)

“Comece o dia com Deus, passe o dia com Deus, termine o dia com Deus.”

Matthew Henry

A orientação do Apóstolo Paulo aos crentes de Tessalônica e a nós, vem de Deus 
e é possível ser alcançada por nós! Está longe de ser algo impraticável e por isso 
somos por ele desafiados.

Portanto a primeira coisa que se descarta é uma formalidade religiosa possível 
apenas aos sacerdotes que devotam sua vida a uma clausura, para que se 
dediquem totalmente às orações. O que é de Deus não se restringe a uma classe 
especial de pessoas. Todos nós somos sacerdotes de Deus em Cristo Jesus, e 
por isso, a oração não é uma obrigação, mas, um direito que possuímos, e que 
vamos exercer

”O que é o Céu senão um acesso eterno a Deus? E o acesso presente é um 
penhor disso.” – “Esta vida de comunhão com Deus e de estar presente 
constantemente diante Dele é CÉU NA TERRA!” – Matthew Henry

Este Puritano, Matthew Henry, que viveu de 1662 a 1714, escreveu como sua obra 
mais conhecida o “Comentário Bíblico Matthew Henry”, entre outros livros, sendo 
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que sua vida de devoção a Deus incluindo sua vida de oração, 
inspirou gerações, através do livro “Orientações para a comunhão 
diária com Deus”.

Henry via a Vida Eterna como a possibilidade de estar em 
comunhão direta e ilimitada com Deus e que a oração, seria 
como um sinal, uma pequena porção da Eternidade que Deus 
nos deu para experimentarmos aqui neste mundo tal tipo de 
comunhão diretamente com o Nosso Criador. Portanto conclui, 
que esta comunhão com Deus através da Oração, numa vida de 
Oração, não pode ser outra coisa, a não ser: “Céu na Terra”.

“Orar sem cessar”, de forma humana, parece nos fazer abdicar 
de toda e qualquer outra atividade para dedicação completa à 
oração.  Ao mesmo tempo, é muito comum ter a sensação de 
que depois de alguns minutos de oração já esgotamos os 
assuntos da oração e por isso precisamos da Orientação de 
Deus para vivermos esta realidade da Comunhão com Deus, que 
nos possa permit ir v iver verdadeiramente uma vida 
SOBRENATURAL.

Orar de forma organizada, com alvos específicos, com uma 
dinâmica e em ABSOLUTA E TOTAL dependência das Escrituras 
e do Espírito Santo nos faz romper os limites humanos e a força 
espiritual que nos quer impedir de viver em Comunhão com 
Deus.

A Palavra hebraica: “Tefilah”, usada para oração, nos remete à 
intimidade, diálogo, relacionamento e é pautada por valores e 
formato estabelecidos por Deus, como linguagem e organização 
de ideias como: Falar, ouvir, pedir, perguntar, adorar, exaltar, 
reconhecer, confrontar e ser confrontado, confortar e ser 
confortado.

A primeira vez que esta palavra surge nas escrituras é na Oração 
que Ana faz a Deus, descrita nas palavras de seu próprio filho 
S a m u e l . O P r o f e t a S a m u e l , q u e u n g i u a D a v i d , 
inquestionavelmente, na Escola de Profetas que fundou, deixou 
um legado que transformou-se numa das maiores revelações de 
David, que foi: compor Salmos para serem cantados diante de 
Deus em adoração e como clamor pelo Seu povo.

Foi o Rei David que instituiu turnos sacerdotais em que haveria 
ininterrupta adoração com músicos, instrumentistas e cantores 
diante de Deus, não obstante os sacrifícios de sangue que já 
eram feitos, que juntamente com as orações e intercessões, 
compuseram o momento mais fértil no relacionamento com 
Deus, que seu povo jamais viveu. O que David estabeleceu, não 
surgiu de seu coração, mas, foi o que Ele viu nos Céus, fruto de 
seu relacionamento com Deus.

Pois em cada avivamento que ocorreu na história de Israel e na 
história da Igreja, a junção da Adoração e Oração, conforme 
David estabelecera, se esteve presente.
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Avivamentos como nos dias de Josafá, Ezequias, Josias, nos 
dias de Esdras e Neemias todos foram marcados pela presença 
da Adoração e da Oração incessante diante da Presença de 
Deus.

Da mesma maneira podemos ver na história da Igreja, que os 
grandes avivamentos contemplaram, por amor e não por regra ou 
por obrigação, um fluir genuíno em que os cristãos estiveram 
unidos em adoração e oração diante de Deus.

Vemos isso em Pentecostes, nos movimentos monásticos na 
idade das Trevas, em especial um chamado Lausperene (oração 
perpétua), conhecida também como “os que não dormem.”

No movimento protestante os irmãos Morávios e os mais de 100 
anos de Oração e Adoração despertou o grande impacto de 
evangelismo em todo o mundo nos séculos XVIII e XIX.

Dr. Cho na Coréia do Sul, e a oração incessante no Monte de 
Oração e os recentes movimentos de oração e adoração 
ininterruptos que tem se espalhado pelo  mundo.

Desde 1999 na Cidade de Kansas no Kentucky o IHOP 
(Internacional House of prayer for all nations - Casa Internacional 
de Oração para todas as nações), seguindo a inspiração dos 
Morávios,  entendendo o que David viu no Céu e quis manifestar 
na Terra, de forma ininterrupta: (24 horas por dia, 7 dias por 
semana) estão adorando e orando; aprendendo, se organizando 
e ensinando para muitas nações em nossos dias este segredo...

Matthew Henry, pautava sua vida de oração pelas palavras de 
Jesus:

”Se permanecerdes 
em mim, e as minhas 
p a l a v r a s 
permanecerem em 
vós, pedireis o que 
quiserdes, e vos será 
concedido.” - (Jo. 15:7)
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“Portanto, vós orareis assim: 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; o pão 
nosso de cada dia dá-nos hoje; e perdoa-nos as nossas 
dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos 
devedores; e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos 
do mal [pois teu é o reino", o poder e a glória para sempre. 
Amém]” - (Mt. 6: 9 a 13)

Temos aprendido muito através do Espírito Santo já por décadas 
que Jesus nos ensinou a orar, não uma oração específica, como 
uma reza, praticada através da repetição das Palavras, mas, 
“Assim”, deste jeito, desta forma, por este caminho, seguindo 
estes parâmetros... 

Fica então claro que nossas orações precisam de organização, 
coisa que jamais vai impedir o Fluir do Espírito Santo, mas, nos 
ajudar a alcançar aquelas pessoas e situações, com as quais 
nos comprometemos a orar ou que talvez Deus nos falou ao 
coração para participarmos deste mover de oração, mas, que 

vamos acabar esquecendo, simplesmente pois não nos 
organizamos para orar.

Matthew Henry, em seu “método” de Oração com base na 
Palavra de Deus, ou segundo a Palavra de Deus, incluía 
adoração, confissão de pecados, petição por nós mesmos, 
ações de graças, intercessão por outros e outros temas.

“Quando um cristão se dedica à oração, seja a sós, seja em 
público, suas orações devem ser abundantes e completas 
porque muitos são seus fardos, preocupações, necessidades, 
desejos e pecados, e grandes são as misericórdias de Deus. Isso 
postula o uso de algum método para orar. Há, no entanto, 
momentos quando o coração do cristão está tão elevado na 
oração que um método o inibiria. Mas, estes momentos são 
raros; costumeiramente nossas orações exigem um método, pois 
não queremos falar descuidadamente diante da Gloriosa 
Majestade do Céu e da Terra.” – Matthew Henry

Seção 2

Orar a Palavra
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Vários métodos de Orar a Palavra

Aqui no Brasil dois movimentos de oração muito conhecidos, 
estão ligados à Vida da Apóstola Valnice Milhomens, que nos 
anos 90 lançou o famoso livro “Orando a Palavra”, tomando 
textos Bíblicos com Promessas de Deus, conduzindo então o 
povo à oração efetiva, pautada na Palavra de Deus.

Nos últimos anos tem crescido um movimento de Torres de 
Oração, fundado na Igreja Batista da Lagoinha, pela pastora 
Angela Valadão. Movimento de Oração e Adoração, em que além 
da Intercessão, se Adora ao Nosso Deus baseado em seus 
Atributos Divinos.

Estes movimentos são expressões em nossos dias de Valores 
Eternos que também em outras gerações, foram considerados. 

Matthew Henry, em seu: “Orientações para a comunhão diária 
com Deus” incita as pessoas a Orarem a Palavra de Deus com 
os seguintes fundamentos: “- Deus fez promessas ao seu povo. 
Seu povo responde redirecionando aquelas promessas ao Senhor 
na forma de oração.”

Henry não se limitou somente a promessas da Bíblia. Ele 
examinava com cuidado as Escrituras em busca de referências 
dos ATRIBUTOS DE DEUS e os transformava em temas de 
adoração.”

Judeus do mundo inteiro há milênios estabeleceram compêndios 
de Oração, baseados principalmente nos Salmos, em que 
diariamente (de manhã, ao meio dia e às três da tarde), a Palavra 
de Deus é usada para que as orações de forma organizada 
possam ser dirigidas a Deus, seja em forma de Louvor e 
Adoração, seja por clamor pelo povo de Israel, pelos governantes 
do país, seja por colheita, por chuvas, por arrependimento ou 
confissão de pecados.

Tais livros de Oração são chamados de SIDUR, e existem livros 
específicos para o dia a dia e outros para dias festivos. Tudo 
organizado, segundo a PALAVRA DE DEUS...

Não há nada de novo! O que precisamos é: ORAR!

Ordens de David

O Rei e Pastor de Israel, no dia em que a Arca da Aliança 
repousou na tenda que ele preparou, compôs um Salmo dando 
orientações à cerca da oração e adoração diante da Presença de 
Deus, que se torna tão atual em nossos dias, pela Revelação da 
Palavra de Deus.

David aborda sete aspectos neste Salmo para a Oração:

Louvor e Adoração; Busca da Presença e da Intimidade de Deus; 
Música; Gloriar-se em Deus; Quem somos nós? - Humilhação e 
Gratidão; Quem é Deus – Exaltação e também Petições.
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"Rendei graças ao SENHOR, invocai o seu nome, fazei 
conhecidos, entre os povos, os seus feitos. Cantai-lhe, 
cantai-lhe salmos; narrai todas as suas maravilhas. 
Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração dos 
que buscam o SENHOR. Buscai o SENHOR e o seu poder, 
buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das 
maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos 
seus lábios, vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, 
filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o SENHOR, nosso 
Deus; os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se 
perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou 
para mil gerações; da aliança que fez com Abraão e do 
juramento que fez a Isaque; o qual confirmou a Jacó por 
decreto e a Israel, por aliança perpétua, dizendo: Dar-
vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. 
Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos e 
forasteiros nela; andavam de nação em nação, de um 
reino para um povo. A ninguém permitiu que os 
oprimisse; antes, por amor deles, repreendeu a reis, 
dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis 
os meus profetas. Cantai ao SENHOR, todas as terras; 
proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as 
nações a sua glória, entre todos os povos, as suas 
maravilhas, porque grande é o SENHOR e mui digno de 

ser louvado, temível mais do que todos os deuses. 
Porque todos os deuses dos povos são ídolos; o 
SENHOR, porém, fez os céus. Glória e majestade estão 
diante dele, força e formosura, no seu santuário. Atribui 
ao SENHOR, ó famílias dos povos, atribui ao SENHOR 
glória e força. Atribui ao SENHOR a glória devida ao seu 
nome; trazei oferendas e entrai nos seus átrios; adorai o 
SENHOR na beleza da sua santidade. Tremei diante dele, 
todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se 
abale. Alegrem-se os céus, e a terra exulte; diga-se entre 
as nações: Reina o SENHOR. Ruja o mar e a sua 
plenitude; folgue o campo e tudo o que nele há. 
Regozijem-se as árvores do bosque na presença do 
SENHOR, porque vem a julgar a terra. Rendei graças ao 
SENHOR, porque ele é bom; porque a sua misericórdia 
dura para sempre. E dizei: Salva-nos, ó Deus da nossa 
salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que 
rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no 
teu louvor. Bendito seja o SENHOR, Deus de Israel, desde 
a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse: 
Amém! E louvou ao SENHOR."

I Cr. 16: 7 a 36
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“Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no 
céu cerca de meia hora. Então, vi os sete anjos que se 
acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete 
trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com 

um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito 
incenso para oferecê-lo com as 
orações de todos os santos sobre o altar de 

ouro que se acha diante do trono; e da mão do anjo subiu à 
presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos 
santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do 
altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e 
terremoto. Então, os sete anjos que tinham as sete 
trombetas prepararam-se para tocar.” - (Ap. 8: 1 a 6)

A adoração neste texto de Apocalipse é representada pelo 
Incenso que subia até a Presença de Deus, e que tornou-se 
o condutor para as orações dos santos.

A música como forma de adoração só surgiu depois da 
travessia do Mar Vermelho, quando o povo viu-se 
verdadeiramente livre do Egito, Moisés compôs seu cântico, 
que será um dia entoado por todos os santos diante do 
Trono do Nosso Deus. Esta música inaugurou um tipo de 
adoração diferente do que foi estabelecida desde Abel, 
quando um Sacrifício de Sangue foi apresentado a Deus, 
numa alusão ao Sacrifício perfeito de Jesus Cristo, por 
todos nós.

Hoje em dia o Sacrifício de Cristo já foi realizada de uma vez 
por todos em nosso favor, e nos cabe como está escrito em 
Hebreus, entregarmos os nossos sacrifícios de Louvor, 
frutos dos lábios que confessam o Nome do Nosso Senhor.

Estes dois elementos durante muito tempo estiveram 
separados, embora todos sempre os consideraram 
imprescindíveis. A Adoração e a Oração, mas, Deus nos tem 
feito perceber que ambos caminham juntos, emaranhados, 
permitindo que nossa exaltação a Deus se misture ao nosso 
clamor e nossa gratidão ao reconhecimento do Seu Amor.

Seção 3

Adoração & Oração
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Saber racionalmente a importância destes institutos (a 
adoração e a oração), não muda muito nossa vida, como 
saber sobre Deus tão pouco o faz. Reconhece-lo em nossos 
caminhos, ouvir a Deus e e sujeitar-se ao Seu querer, sim, 
pode mudar nossa história. Assim como aplicar, dedicar 
nossa vida a fazer tudo do jeito de Deus, segundo seu 
Conselho e segundo sua Revelação, nos leva a níveis mais 
altos, ou mais profundos do Seu Amor e de suas Bênçãos 
sobre nós.

Buscar criar ambientes de Adoração, e ser objetivo nas 
orações intercessórias, em nossas petições, fluindo com 
palavras de exaltação, com a Leitura da Palavra que adora e 
engrandece o Seu Nome, é um exercício, que se fazemos 
hoje e nos dedicamos ainda que com esforço para romper 
nossa tradição religiosa, em algum tempo, certamente 
estaremos fluindo em liberdade, como se nunca tivesse 
havido outra forma de nos relacionarmos com Deus de forma 
mais simples e agradável. Nossos filhos então, que 
crescerem neste ambiente, saltarão muralhas e voarão muito 
mais alto do jamais sonhamos!

O que precisamos? ORGANIZAÇÃO e FÉ!

Buscar sobre o que vamos orar, quais os temas que temos 
que colocar diante de Deus e nos preparar para isso. Buscar 

direção de Deus para orar, antes de orar. Buscar textos 
bíblicos que respaldem nosso clamor, nossas petições, e de 
forma fluída, como quem se deixa conduzir numa dança, 
esperar até o momento oportuno em que sentiremos as 
Portas dos Palácios celestiais abertos para que com 
CONFIANÇA entremos diante do Trono da Graça, para pedir, 
interceder, clamar, chorar, exaltar, reconhecer, manifestar 
confiança e submissão e a partir daí então: Proclamar, 
Profetizar, Decretar, Anunciar o que na Maravilhosa Presença 
de Deus poderemos receber.

*** Um dos grandes saltos que a Adoração através da 
Oração, reconhecendo e adorando a Deus por seus Atributos 
Divinos, como Quem Ele é, Sua Santidade, Sua Justiça, etc, 
nos permite a não nos limitarmos a depender de músicos e 
cantores, ou da própria música, para a Adoração. 

Sim, a música é um elemento muitíssimo importante na 
adoração, mas, o melhor instrumento criado no universo para 
a Adorar a Deus, foi o ser humano, criando pelas Mãos do 
próprio Deus.

Rompa em adoração diante Dele e ore, ore, adore e ore, Ore 
e Adore, ao Único que é Digno!
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Nossa orientação é que você se condicione a ter uma 
organização para oração diária, com temas, que possam 
tocar todas as áreas de suas necessidades pessoais, 
familiar, congregacional, de sua nação; orações urgentes 
que possam tocar questões de saúde, e outras tantas áreas 
que podem ser alvo de um clamor intenso diante de Deus 
em épocas específicas.

Neste CADERNO DE ORAÇÃO (que não objetiva ser o único 
ou “o certo”, mas, um exemplo e uma opção para que 
quiser usa-lo, você terá alguns temas sugeridos para oração 
diária, que tocarão questões pessoais, familiares e situações 
urgentes, ou emergenciais. Também outros temas que 
tocarão a nossa igreja, nossa nação, e a Igreja de Cristo em 
nossos dias.

Fique livre para acrescentar todos os temas que achar 
pertinentes para sua realidade e ore sem reservas e fique na 
Presença de Deus em todo tempo de sua Vida. 

ORE SEM CESSAR!

SUGESTÕES = CADERNO DE ORAÇÃO

OP - Orações Pessoais - (Com base na maneira que Jesus 
nos ensinou a orar, ore por sua vida, casa, esposa (marido), 
filhos, ore por provisão, para ser livre de cair em tentações, 
perdoe, etc.)

OU - Orações Urgentes - Situações que você recebe um 
pedido de oração por saúde, ou por algo que está 
acontecendo ou por um problema que está para ocorrer e 
que por alguns dias até houver uma resposta ou definição 
daquela situação, você se sente direcionada por Deus para 
interceder.

OF - Oração pela Família - (Ore por seus pais e sogros, 
irmãos, filhos casados, por parentes próximos e amigos 
mais chegados que um irmão)

OAE - Orações por autoridades espirituais - (Ore por sua 
liderança espiritual imediata, ore por sua família, saúde, 
prosperidade e paz).

Seção 4

ORGANIZAÇÃO
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OS - Orações por pessoas que estão debaixo de nossa 
autoridade - (Ore por suas famílias, saúde, paz e 
prosperidade).

OI 1 - Orações pela Igreja 1 - Liderança de nossa igreja e 
suas famílias; Pelos 5 Ministérios entre nós; unidade entre os 
nossos líderes e membros.

OI 2 - Orações pela Igreja 2 - Orar pelos nossos ministérios 
(aqueles nos quais estaremos diretamente envolvidos); Pela 
atuação de nossa igreja em ações em nossa bairro, cidade e 
nação; Por um verdadeiro Aviamento em nosso meio

OI 3 - Orações pela Igreja 3 - Ore por uma grande onda de 
Salvação e por um Avivamento Nacional.

ON1 - Orações pela nação - Orar pelo Brasil - Governantes, 
Membros do Poder Legislativo (federal, estadual e municipal), 
Economia, Justiça Social, Educação, Saúde, Emprego, etc.

ON2 - Orações pela nação - Orar e declarar a Palavra de 
Deus acerca do Brasil que nós queremos

OIS - Orações por Israel - Ore por Salvação no meio do 
povo judeu / Ore pelos governantes de Israel, Ore pelo 
Exército de Israel / Ore por livramentos e para que haja um 
avivamento entre os jovens judeus em Israel.

ONT - Orações por nações da Terra - Eleja uma nação, ou 
algumas nações e ore por elas. Tome dados de quem são 
seus governantes, como é o seu povo, quais suas 
necessidades e interceda a Deus. Clame por um grande 
avivamento e por salvação deste povo... E CUIDADO! 
Geralmente que ora assim, acaba se tornando refém de suas 
orações e muitas vezes torna-se uma das respostas de Deus 
para aquele povo e nação...

Sugestões de Oração Semanal
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“Também o Espírito, semelhantemente, nos  assiste em nossa 
fraqueza; porque não sabemos orar como convém, mas 
o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos 
inexprimíveis.” (Rm. 8: 26)

"Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras 
permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será 
feito.” (Jo. 15: 7)

“Portanto, vós orareis assim: 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; o pão nosso de cada dia 
dá-nos hoje; e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós 
temos perdoado aos nossos devedores;  e não nos deixes cair 
em tentação; mas livra-nos do mal. Pois teu é o Reino, o Poder e 
a Glória para sempre. Amém!”  (Mt. 6: 9 a 13)

Seção 1

TÓPICOS DE ORAÇÃO

1. Introdução

2. Orações Pessoais  - (OP)

3. Orações Urgentes  - (OU)

4. Orações pelas famílias - (OF)

5. Oração por Autoridades Espirituais - (OAE)

6. Orações por Subordinados - (OS)

7. Orações pela Igreja - 1  - (OI1)

8. Orações pela Igreja - 2 - (OI2)

9. Orações pela Igreja - 3 - (OI3)

10.Orações pela Nação - 1 - (ON1)

11.Orações pela Nação - 2 - (ON2)

12.Orações por Israel - (OIS)

13. Orações por Nações da Terra - (ONT)

Introdução
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Com calma e disposição, vá acrescentando a cada tópico ou 
motivo de oração, Palavras de Deus como: Promessas, 
Verdades, Princípios de Deus, etc.

*** Não deixe de orar a cada refeição agradecendo a Deus pelo 
alimento.

*** Não deixe de orar por sua família (ou com a sua família) à 
noite, mesmo que  alguns ainda vão ficar acordados para estudar 
ou se distrair com algo, chame-os para uma oração e palavras de 
bênçãos todas as noites…

"Em paz me deito e logo pego no sono, porque, SENHOR, só 
tu me fazes repousar em segurança.” - (Salmo 4: 8)

Principalmente se possui crianças em casa tenha o hábito de 
repetir textos bíblicos criando como que lemas em sua casa, ex.: 
Trechos do Salmo 91, 121, 23, 24… 

Ex.: “Se Deus é por nós, quem será contra nós?” - (Rom. 8:31)

A LIBERDADE NO ESPÍRITO

Onde estiver o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade! Longe de 
ser uma diretriz rígida ou uma diretriz a ser seguida, o objetivo 
deste Caderno de Oração é facilitar para que você se organize 
em sua semana para orar por assuntos, que se não for desta 
maneira, jamais se lembrará ou terá tempo para fazê-lo.

É claro que você pode seguir outra forma para fazer isso, mas, de 
qualquer jeito, sugerimos que tenha o seu caderno de oração, 
anotando pedidos de oração, colocando pessoas que ama, suas 
fotos, informações pessoais, para que sua ação de orar seja 
objetiva e empolgante.

Ouça o Espírito, fiquem atentos a direções de oração que Ele te 
trouxer ao coração absolutamente fora do Script, já que Ele é 
quem ora de fato em nós!

Ore em línguas espirituais e exercite-se nisso, não deixando de 
ler a Palavra ou pensar na Palavra e meditar nela enquanto ora 
em línguas, exercício que nos dá a exata dimensão de que se 
oramos com o nosso espírito podemos da mesma forma 
exercitar nossa mente e intelecto pensando e meditando nas 
coisas lá do Alto.
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 Mt. 6: 9 a 13 - “Portanto, vós orareis assim: 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; o 
pão nosso de cada dia dá-nos hoje; e perdoa-nos as nossas 
dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos 
devedores; e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos 
do mal. Pois teu é o Reino, o Poder e a Glória para sempre. 
Amém!” (Mt. 6: 9 a 13)

EXALTE A DEUS, RECONHEÇA-O EM SEUS CAMINHOS, 
O R E P O R S U A V I D A , C A S A M E N T O , F I L H O S , 
NECESSIDADES, PERDOE E PEÇA PERDÃO POR SEUS 
PECADOS, CLAME POR LIBERTAÇÃO CONTRA TODA 
ARMADILHA DO MAL E DECLARE PROCLAME O SEU 
REINO, PODER E GLÓRIA PARA SEMPRE

Família são os que moram conosco: Esposa e Marido, filhos;  Quando alguém se 
casa, inicia uma nova família e é fundamental que entenda que precisa deixar Pai 
e Mãe, para uma nova realidade e um novo tempo.

Relacione os membros de sua família e interceda por eles baseado na Palavra de 
Deus!

Confissões diárias 

Use a Palavra de Deus para orar e para declarar sobre sua 
Vida, família, negócios, a Verdade da Palavra de Deus. Use 
estas proclamações e estabeleça muitas outras como num 
exercício de conhecer mais o Nosso Deus e Sua Vontade ao 
nosso respeito.

Proclame: 

O amor de Deus está derramado em meu coração, pelo 
Espírito Santo, que me foi outorgado (Romanos 5:5). 

Com minha boca confesso que Jesus é Senhor e em meu 
coração creio que Deus O ressuscitou dentre os mortos, 
pelo que sou salvo. Por isso sou filho de Deus, guiado pelo 
Espírito de Deus. O próprio Espírito testifica em meu espírito 
que sou filho de Deus, herdeiro Seu e co- herdeiro com 
Cristo (Romanos 10:9; 8:14,16,17). 

Sou nascido de Deus e venço o mundo; e está é a vitória que 
vence o mundo, a minha fé. Quem é o que vence o mundo 

Seção 2

Orações Pessoais
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senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus (I João 
5:4,5)? Eu venço o diabo pelo sangue do Cordeiro e a palavra 
do meu testemunho (Apocalipse 12:11). 

Possuo a unção que vem do Santo e tenho conhecimento. E 
esta unção que recebi permanece em mim (I João 2:20,27). 

No nome de Jesus expulso demônios, falo novas línguas, 
pego em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não me 
causará dano, imponho as mãos sobre os enfermos e eles 
são curados (Marcos 16:17,18). 

Deus me tem dado autoridade sobre todo o poder do inimigo 
e nada me causará dano (Lucas 10:19). Mil cairão ao meu 
lado e dez à minha direita, mas eu não serei atingido (Salmo 
91:7). 

Serei como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a 
qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo o que eu fizer 
prosperará (Salmo 1:3). 

Não temo nada, porque Deus não me deu espírito de medo, 
mas de poder, de amor e de moderação. Posso todas as 
coisas nAquele que me fortalece. Em todas as coisas sou 
mais do que vencedor, por meio dAquele que me amou (2 
Timóteo 1:7); Filipenses 4:13; Romanos 8:37). 

O Eterno é minha segurança e guardará os meus pés de 
serem presos (Provérbios 3:26). Uni-me ao Senhor e sou um 
só espírito com Ele. Meu corpo é santuário do Espírito Santo 
que está em mim, da parte de Deus, e não sou de mim 
mesmo. Sou o templo do Deus vivo (I Coríntios 6:17, 19; 2 
Coríntios 6:16). 

Conheço o meu Deus, portanto sou forte e ativo (Daniel 
11:32). Cristo Jesus se me tornou sabedoria, e justiça, e 
santificação, e redenção, pelo que me glorio no Senhor (I 
Coríntios 1:30). 

Maior é o que está em mim do que o que está no mundo (I 
João 4:4). Deus sempre me faz triunfar em Cristo Jesus (2 
Coríntios 2:14). 

Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que não 
poupou a Seu próprio Filho, antes, por todos nós O entregou, 
porventura não me dará graciosamente com Ele todas as 
coisas? (Romanos 8:31,32) Tenho sido abençoado com todas 
as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus 
(Efésios 1:3). 

O gozo do Senhor é minha força (Neemias 8:10). Sou zeloso 
de boas obras (Tito 2:14). Permito que a Palavra de Cristo 
habite ricamente em mim. Tudo quanto faço, seja em palavra, 
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seja em oração, faço-o em nome do Senhor Jesus, dando por 
Ele graças a Deus Pai (Colossenses 3:16,17). 

Aquele que começou a boa obra em mim a completará até o 
dia de Cristo Jesus. Ora Aquele que é poderoso para fazer 
infinitamente mais do que tudo quanto peço, ou penso, 
conforme Seu poder que em mim opera, a Ele seja a glória, 
na Igreja, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém 
(Filipenses 1:6; Efésios 3:20,21). 

ORAÇÕES PELA FAMÍLIA

 “Porém, se vos parece mal servir ao SENHOR, escolhei, hoje, 
a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais 
que estavam dalém do Eufrates ou aos deuses dos amorreus 

em cuja terra habitais. Eu e a minha 
c a s a s e r v i re m o s a o 
SENHOR.”- (Js.: 24: 15)

ORAÇÕES PELO CASAL

MARIDO ORA:

Pai, dou-Te graças pela minha esposa, que é minha 
ajudadora idônea, alguém que me completa, que me foi dada 
por Ti e com quem tenho comunhão. Tua Palavra declara que 
quem encontra uma verdadeira esposa, encontra o bem e 
obtém o Teu favor. Portanto, sou favorecido por Ti. 

Eu amo minha mulher como Cristo ama a Igreja. Sou para ela 
o que Cristo é para a igreja. Entrego-me a mim mesmo por 
ela, a fim de que possa tê-la para mim, tendo-a purificado 
pela lavagem da água com a Palavra, através de intercessão 
e conselho, para que eu possa apresentá-la a Ti e a mim 
mesmo sem mácula. Eu a amo como (sendo em certo 
sentido) meu próprio corpo, pois a amo como a mim mesmo. 
Eu a nutro e cuidadosamente a protejo e a acaricio como 
Cristo faz com a Igreja, pois somos membros (partes) do Seu 
corpo. Jesus é meu exemplo. Confio (a mim mesmo e tudo) a 
Deus, que julga retamente. 
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Pai, com Tua graça procuro viver com minha esposa com 
consideração, com um inteligente reconhecimento (do 
relacionamento conjugal), honrando-a como (fisicamente) 
mais fraca, ao mesmo tempo reconhecendo que somos 
juntamente herdeiros da graça (Teu imerecido favor) da vida, 
pelo que minhas orações diante de Ti não são impedidas. Eu 
Te agradeço, Pai, porque minha esposa e eu somos ministros 
de uma nova aliança - ministros da reconciliação. 

Pai, (em Teu amor) Tu nos escolhestes - na realidade nos 
tomaste para Ti como Tua propriedade - em Cristo, antes da 
fundação do mundo; para que sejamos santos (consagrados 
e separados para Ti) diante de Ti em amor. 

Pai, minha esposa e eu temos recebido Teu favor e graça, os 
quais tens derramado sobre nós em bondade e sabedoria e 
entendimento (percepção prática e prudência). 

ESPOSA ORA: 

Pai, em Nome de Jesus, eu sou submissa - eu me submeto e 
me adapto - ao meu próprio marido como (um serviço) a 
Deus. Cuido em respeitá-lo e reverenciá-lo - para que possa 
notar, considerar, honrar, preferir, venerar e estimar; para que 
eu me submeta a ele, louve-o, ame-o e o admire 
grandemente. 

O coração do meu marido pode crer em mim confiadamente, 
fiar-se e confiar em mim seguramente, de modo que ele não 
tem falta de honesto ganho ou necessidade de lucro 
desonesto. Eu o confortarei, encorajarei e lhe farei o bem 
enquanto houver vida em mim. 

Enquanto busco conselho do meu marido, ele me será força, 
abr igo, tor re e levada, meu in tercessor - e nós 
permaneceremos lado a lado enquanto ministramos vida, 
amor e cura aos que Tu, ó Pai, colocas em nosso caminho. 
Permaneceremos juntos como um diante do Corpo de Cristo. 
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CASAL ORA:

Pai, comparecemos diante de Ti como um só, em comunhão. 
Deixamos pai e mãe e nos unimos um ao outro, para 
permanecer assim, como uma só carne. Tu nos uniste, e 
nenhum homem conseguirá nos separar. Tu mesmo és 
testemunha da nossa al iança de amor. Não nos 
abandonaremos. Onde quer que um de nós for, o outro irá; 
onde um pousar, o outro pousará; temos um mesmo povo e 
um mesmo Deus. Assim nos faças Tu, Senhor, e outro tanto, 
se outra coisa que não seja a morte, nos separar um do 
outro. 

Nossos filhos são herança Tua, pelo que Tua benção repousa 
sobre eles. São como plantas de oliveira, ao redor da nossa 
mesa. 

Em Nome de Jesus, regozijamo-nos e deleitamo-nos um no 
outro. Estamos em Cristo, o Messias, e nos tornamos novas 
criaturas; as coisas velhas (a prévia condição moral e 
espiritual e também a realidade de que já fomos solteiros) já 
passaram. Eis que tudo se fez novo! (Somos uma família 
diante de Ti Oh Pai). Que nossa família se torne irrepreensível 
e sincera, como filhos Teus inculpáveis, e no meio de uma 
geração pervertida e corrupta ela seja vista no mundo como 
astros resplandecentes. 

ORAÇÃO PELOS FILHOS:

“Os filhos são herança do Eterno, uma recompensa que Ele 
dá. Como flechas nas mãos do guerreiro sãos os filhos 
nascidos na juventude.”

Filhos homens: Que vocês sejam como Efraim e como 
Manassés, que se tornem uma multidão de povos no meio 
desta Terra. (Gn. 48: 20)

Filhas mulheres: Que vocês sejam como Sarah, como Rute e 
como Ester, mulheres virtuosas, que percebam que 
Provérbios 31 foi escrito para apontar a postura de Vida que 
Cristo gerou em vocês. (Pv. 31)

Acrescente Palavras Proféticas sobre seus filhos e o significado 
de seus nomes, chamando à existência o Chamado deles em 
Cristo Jesus e a excelência da Vida em Cristo sobre a vida de 
seus filhos.
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  “Ao justo, nasce luz nas trevas; ele é benigno, 
misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e 
empresta; ele defenderá a sua causa em juízo; não será 

jamais abalado; será tido em memória eterna. Não se 
atemoriza de más notícias; o seu coração é firme, 

confiante no SENHOR”- (Sl. 112: 4 a 7)

Quando alguém te pedir uma oração, ore na mesma hora. De 
preferência com a pessoa. Anote em algum lugar este pedido de 
oração e ore até que tal situação tenha sido solucionada. 
Procure manter-se informado sobre esta situação pela qual 
decidiu interceder e depois não deixe de Louvar e Agradecer ao 
Senhor por Suas respostas.

Geralmente Orações urgentes surgem por situações de 
enfermidades; por problemas que surgiram no âmbito 
profissional, familiar; também por desafios oriundos de viagens, 
trabalhos e compromissos, reuniões, etc.

De qualquer forma, confie em Deus ao orar. 

Nosso Aba nunca se abala! 

Cura Física 

(Quando for interceder por outra pessoa, troque a oração em 
primeira pessoa pelo nome da pessoa que é o Alvo da 
Oração).

Pai, inclino os meus ouvidos para ouvir atentamente a Tua voz, e 
fazer o que é reto diante dos Teus olhos, e dar ouvido aos Teus 
mandamentos, e guardar os Teus estatutos. Assim procedendo, 
confesso que nenhuma das enfermidades enviadas sobre os 
egípcios virá sobre mim (ALVO DA ORAÇÃO), pois és O 
ETERNO, O Deus que cura.

Eu Te sirvo, Eterno, meu Deus, e Tu abençoas o meu pão e 
minha água, tirarás do meio de mim as enfermidades. e o 
número dos meus dias Tu completarás. Nenhum mal me 
sucederá, praga nenhuma chegará em minha tenda.

Porque aos anjos darás ordens a meu respeito para que me 
guardem em todos os meus caminhos. Saciar-me-ás com 
longevidade e me mostrarás a Tua salvação.

Seção 3

Orações Urgentes
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Pai, enquanto confesso Tua Palavra sobre cura, creio que ela não 
voltará para Ti vazia, mas fará em mim o que Te apraz e 
prosperará naquilo para que a Tens enviado. Portanto, minha 
alma Te bendiz, ETERNO, e tudo quanto há em mim, bendiz o 
Teu santo nome. Tu perdoas todas as minhas iniquidades e saras 
todas as minhas enfermidades! És quem da cova me redime a 
vida, e me coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a 
minha velhice, de sorte que a minha mocidade se renova como a 
da águia.

Graças Te dou, Oh Pai, porque Jesus, meu Senhor, tomou sobre 
Si as minhas enfermidades, e as minhas dores levou sobre Si. 
Graças Te dou, porque agradou a Ti faze-lo enfermar, para que 
pelas suas feridas eu seja sarado.

Senhor Jesus, levaram a Ti muitos endemoninhados e Tu, 
meramente com a Palavra, expeliste os espíritos, e curaste todos 
os que estavam doentes, para que se cumprisse os que fora dito 
por intermédio do profeta Isaías "Ele tomou as nossas 
enfermidades e carregou com as nossas doenças. Confesso que 
hoje também, envias a Tua Palavra e me saras, e me livras do que 
é mortal.

Pai, eu te louvo porque Cristo me resgatou da maldição da lei, se 
fazendo maldição em meu lugar para que a benção de Abraão 
fosse minha, e Abraão foi abençoado em todas as coisas. Dença 
é maldição e o preço que Ele pagou por mim a torna ilegal no 

meu corpo. Por isso mesmo declaro, em fé, que a bênção da 
cura é meu direito de redenção.

Revisto-me de toda a Armadura espiritual e resisto a todas as 
forças das trevas, a todo espírito de enfermidade, ordenado, em 
nome de Jesus, que se mantenham afastados do meu corpo.

Rejeito esta doença hereditária, pois tenho uma nova herança e 
proíbo Satanás de conservar em meu corpo qualquer de suas 
enfermidades, pois as minhas, Jesus já levou na cruz e delas me 
redimiu.

Pai, declaro com ousadia e confiança, que o Teu anjo acampa-se 
ao redor de mim, e me livra, pois temo o Teu nome. (Não tenho 
medo de doenças e calamidades, pois de todas elas Tu me 
livrarás. Não temo más notícias o meu coração é firme, confiante 
em Ti.

Pai, saúde é pão dos filhos e como sou Teu filho, confesso, em fé 
no nome de Jesus, que andarei em saúde, pois a Tua Palavra 
está no meu coração, e ela é vida para mim e saúde para o meu 
corpo. Declaro, portanto, em confiança e certeza de fé, na 
ousadia do Teu Espírito, pois creio na Tua Palavra, que tenho 
cura e saúde para o meu corpo, pelas feridas de Jesus e as 
bênçãos da aliança contigo. Aleluia!

Ex. 15: 26 / Ex. 23: 25 e 26 / Sl, 91: 10, 11 e 16 / Sl. 103: 1 a 5 / Sl. 105: 37 / Is. 
53: 4 e 5 / Gl. 3: 13 e 14 / Ef. 6: 11 / Mt. 18: 18 / Pv. 4: 22 / Sl. 34: 7 / II Tm. 1: 7 / 
Sl. 112: 7
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“Bendirei o SENHOR em todo o tempo, o seu louvor estará 
sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no SENHOR a minha 
alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o 
SENHOR comigo, e todos, à uma, lhe exaltemos o nome. 
Busquei o SENHOR, e ele me acolheu; livrou-me de todos os 
meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso 
rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o 
SENHOR o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O 
anjo do SENHOR acampa-se ao redor dos que o temem e os 
livra. Oh! Provai e vede que o SENHOR é bom; bem-
aventurado o homem que nele se refugia. Temei o SENHOR, 
vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os 
leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos 
que buscam o SENHOR bem nenhum lhes faltará. Vinde, 
filhos, e escutai-me; eu vos ensinarei o temor do SENHOR. 
Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para 
ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem 
dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom; 
procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do 
SENHOR repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão 

abertos ao seu clamor. O rosto do SENHOR está contra os 
que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. 
Clamam os justos, e o SENHOR os escuta e os livra de todas 
as suas tribulações. Perto está o SENHOR dos que têm o 
coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas 
são as aflições do justo, mas o SENHOR de todas o livra. 
Preserva-lhe todos os ossos, nem um deles sequer será 
quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o 
justo serão condenados. O SENHOR resgata a alma dos 
seus servos, e dos que nele confiam nenhum será 
condenado.” (Sl. 34: 1 a 22)

Relacione seus familiares - Pais, irmãos, parentes próximos, 
amigos muito chegados e interceda por eles, com fé e proclame 
salvação em todos os aspectos sobre eles.

“Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e 
tua casa.” (At. 16:31)

Seção 4

Orações pelas Famílias
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“O SENHOR te responda no dia da tribulação; o nome do 
Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te 
envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas 
as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. 
Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus 
desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome 
do nosso Deus hastearemos pendões; satisfaça o SENHOR a 
todos os teus votos. Agora, sei que o SENHOR salva o seu 
ungido; ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa 
força de sua destra. Uns confiam em carros, outros, em 
cavalos; nós, porém, nos gloriaremos em o nome do 
SENHOR, nosso Deus. Eles se encurvam e caem; nós, 
porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó SENHOR, 
dá vitória ao rei; responde-nos, quando clamarmos.” (Sl. 20: 
1 a 9)

Ore pelas pessoas que Deus estabeleceu como Autoridades 
Espirituais sobre a tua vida, ore pela vida deles e por suas 
famílias. Declare a Palavra do Senhor e perceba que este vínculo 
de autoridade te liga até o Trono de Deus de onde provê toda a 
Autoridade. Não veja tais pessoas como pessoas melhores que 
você, mas, como pais que Deus levantou para abençoar sua 
vida, para que você se torne também um canal de bênçãos para 
outras vidas que Ele colocará sob a tua autoridade.

Seção 5

Orações por Autoridades Espirituais
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“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 o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de 
revelação no pleno conhecimento dele, 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, ressuscitando-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 
coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as 
coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude 
daquele que a tudo enche em todas as coisas.” (Ef. 1: 15 a 23)

Relacione todas as pessoas que estão debaixo da autoridade que Deus 
colocou sobre sua vida, e que foi reconhecida e delegada por autoridades 
a quem você se submete.

Oração de um líder pelos liderados 

Pai, venho a Ti fazer petições e suplicas a favor daqueles que 
tens colocado sob minha responsabilidade para (pastorear, 
ensinar ou ministrar). Como __________ (mencione sua função: 
pastor, professor, líder...) da __________ (mencione o nível de 
liderança: Igreja, classe, grupo...), coloco diante de Ti Tua 
Palavra, confessando-a sobre eles. 

Dou graças pela lembrança que tenho de todos eles. Em todas 
as minhas orações faço súplica e petições por cada um deles 
com gozo e deleite. (Eu Te agradeço, meu Deus) pela sua 
comunhão (sua simpática cooperação, contribuição e parceria) 
no avanço das boas novas do Evangelho, desde o primeiro dia 
(em que eles as ouviram) até agora. e estou convencido e certo 
disto mesmo, que Tu, que começaste neles a boa obra, 
continuarás até o dia de Cristo Jesus (até o tempo do Seu 
regresso), desenvolvendo aquela boa obra e aperfeiçoando-a e 
completando-a. 

Seção 6

Orações por subordinados à nossa autoridade
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É justo e apropriado para mim, ter esta confiança e sentir deste 
modo a respeito deles todos, pois os tenho em meu coração 
como participantes e compartilhadores comigo da graça (o favor 
imerecido de Deus, as bençãos espirituais). 

Pai, és minha testemunha, de como os desejo e os busco em 
amor, nas ternas misericórdias de Cristo Jesus. E também faço 
esta oração: que o seu amor abunde cada vez mais e se expanda 
à sua plenitude de desenvolvimento, em conhecimento e toda 
percepção - isto é, que seu amor possa se expressar em maior 
profundidade e familiarização, e um mais compreensivo 
discernimento - a fim de que eles possam aprender a perceber o 
que é vital, e aprovar, e prezar o que é excelente e de valor real - 
reconhecendo o mais elevado e melhor, distinguindo a diferença 
moral. 

Oro ainda para que eles sejam imaculados, puros, seguros e 
inculpáveis - para que com corações sinceros, convictos e 
imaculados, possam se aproximar do dia de Cristo, não 
tropeçando ou levando outros a tropeçar. 

Pai, que cada um deles abunde e seja cheio de frutos de justiça, 
que vem através de Jesus Cristo, para Tua honra e louvor - que 
Tua glória seja tanto manifesta como reconhecida. 

Oro para que Cristo seja engrandecido no corpo de cada um 
deles, quer pela vida, quer pela morte. Que o viver para eles seja 
Cristo (Sua vida neles) e o morrer, ganho (o ganho da eternidade). 

Pai, partir e estar com Cristo ser-me-ia incomparavelmente 
melhor, mas estou convencido de que permanecerei e estarei 
com eles para promover seu progresso e gozo da fé, para que 
eles tenham em mim abundante motivo para a exultação e glória 
em Cristo. 

Oro para que eles permaneçam firmes e unidos em espírito e 
propósito, lutando lado a lado e esforçando-se com singularidade 
de mente, pela fé das boas novas (o Evangelho). 

Pai, que eles nem por um momento sejam amedrontados e 
intimidados em coisa alguma pelos seus oponentes e 
adversários, pois tal (constância e destemor) será um claro sinal 
(prova e selo) para seus inimigos, de destruição; mas (uma real 
amostra e evidência) para a congregação da sua libertação e 
salvação, e isto da Tua parte, ó Deus. 

Pai, que estas vidas que me deste para instruir e por quem 
interceder, encham e completem o meu gozo por viverem em 
harmonia, sendo do mesmo parecer, tendo o mesmo amor, 
estando de comum acordo e em harmonia 

Que eles nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por 
humildade, considerando cada um os outros, superiores a si 
mesmo. Pai, que estas vidas tenham o mesmo sentimento que 
houve em Cristo Jesus e com Ele se identifiquem em tudo, não 
se apegando em títulos e funções, mas, despojando-se destas 
coisas, humilhando-se sob a Tua Poderosa Mão, para que em 
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sua humildade e convicção do Teu Propósito Eterno, ao seu 
tempo possam ser levantados e exaltados pelo Senhor. Que cada 
um deles lançando sobre Cristo, que se entregou por cada um de 
nós na Cruz, toda ansiedade, na total percepção que O Senhor 
tem cuidado de todos nós.

(Fl. 1: 3 a 7 / Fl. 1: 8: 11  / Fl. 1: 20b, 21  / Fl. 1: 25 a 27 / Fl. 1: 28 / Fl. 2: 2 / Fl. 2: 3 
e 5 / I Pe. 5: 6 a 8) - Versão Amplificada.
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Oração por nossa liderança, por nossos ministros suas 
famílias e por unidade entre os nossos líderes e membros de 
nossa igreja.  (Se possível relacione seus nomes e os cite ao 
orar).

Pai, em Nome de Jesus oramos e confessamos que o Espírito 
do Eterno Deus está sobre nossos líderes: apóstolos, profetas, 
pastores, evangelistas, mestres, presbíteros e diáconos. O 
Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e 
fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor a Yahweh, está 
sobre cada um deles! 

Oramos para que à medida que Teu Espírito esteja sobre eles, 
seu entendimento seja fortalecido, pois os tens ungido e 
equipado para pregar o Evangelho ao pobre, quebrantado e 
aflito. Tu os enviaste para curar os corações quebrantados, 
proclamar libertação ao cativo físico e espiritual e abrir a porta 
das prisões dos cativos. 

Eles serão chamado sacerdotes de ETERNO. O povo se referirá 
a eles como ministros de Deus. Oramos e cremos que nenhuma 
arma forjada contra eles prosperará e que toda língua que se 
levantar contra eles será reprovada. 

Oramos para que prosperem abundantemente, Nosso Deus e 
nosso Pai, física, espiritual e financeiramente. 

Oramos para que mantenham o padrão das sãs palavras, 
ensinando-as com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. 
Declaramos que eles guardam e conservam com amor a 
preciosa e excelente Verdade que lhes foi confiada pelo Espírito 
Santo que é residente neles. 

Nós oramos e cremos que em todo o tempo receberão a Palavra 
com liberdade e no abrir de suas bocas esta Palavra saia com 
ousadia e o Evangelho alcance as pessoas. 

Louvamos-Te pelo fortalecimento sobrenatural que lhes darás 
em tempo de necessidade. Confessamos que permaneceremos 
por trás de nossos amados, sustentando-os com nossas 
orações. Só diremos o que servirá para a edificação de cada um 
deles. Não nos permitiremos julgá-los ou criticá-los, mas 

Seção 7

Orações por nossa Igreja - I

27



continuaremos a interceder por eles e a falar e pedir bênçãos por 
cada um, em Nome de Jesus. Agradecemos-Te porque Tua mão 
estará sempre sobre nossos ministros e eles ouvirão a Tua voz e 
serão guiados pelo Teu Espírito. Aleluia! 

(Is. 11: 2 e 3 / Ef. 6: 19 e 20 / Is. 61: 1 e 6 / I Pe. 3: 12 / Is. 54: 17 / Rm. 8: 14 / Rm. 
14: 16 / II Tm. 1: 13 e 14)

ORAÇÃO POR UNIDADE

Pai, à semelhança de Jesus, levanto os olhos para Ti e clamo 
pela unidade entre os nossos ministros e também entre toda a 
congregação dos membros de nossa igreja. Jesus voltou para Ti, 
mas nós estamos no mundo. Guarda-nos no Teu Nome, para que 
sejamos um, como Tu e Ele sois um. 

Jesus orou por nós, que temos crido na Palavra que nos é 
pregada pelos apóstolos e profetas, para que todos sejamos um. 
Assim como Tu, ó Pai, és em Jesus, e Ele em Ti, que também 
sejamos um em Vós; para que o mundo creia, por nosso 
intermédio, que enviaste Jesus. 

Jesus nos deu a glória e a honra que Lhe deste, para que 
sejamos um, do mesmo modo que sois um; Ele em nós e Tu nEle, 
a fim de que possamos nos tornar um perfeitamente unidos, para 
que o mundo possa saber e definitivamente reconhecer que o 
enviaste e que nos tens amado, como amaste Jesus. 

Ele nos fez conhecer o Teu Nome e tem-nos revelado Teu caráter 
e verdadeiro Ser, e, pelo Seu Espírito, continuará a fazê-lo, para 
que o amor que derramaste sobre Ele possa estar em nós 
(sentido em nossos corações) e que Ele mesmo esteja em nós. 

Eu oro, em Nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que todos 
nós, membros do Corpo estejamos em perfeita harmonia e 
completa concordância no que dizemos, e que não hajam 
dissensões, ou facções, ou divisões em nosso meio, mas que 
estejamos perfeitamente unidos em nosso entendimento comum 
e em nossas opiniões e julgamentos. 

Em união, não haverá limite para nossas orações, pois Jesus nos 
diz que, se dois de nós na Terra concordarmos (harmonizarmos 
juntos, unidos faremos uma sinfonia) quanto a tudo que 
pedirmos, isto sucederá, será feito por Ti, ó Pai que estás no 
Céu. 

Oro para que sejamos humildes de mente e mansos (altruístas, 
gentis, longânimos), com paciência, suportando um ao outro e 
fazendo concessões porque amamo-nos uns aos outros. Que 
ansiemos e lutemos sinceramente para guardar e manter a 
harmonia e unidade de Espírito no poder unificador da paz. 

Determinamos portar-nos de um modo digno do Evangelho de 
Cristo, permanecendo firmes em espíritos unidos e propósito, 
combatendo lado a lado e contendendo com uma só alma pela fé 
no Evangelho. 
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Espírito Santo, ajuda-nos a viver em harmonia e ser de um 
mesmo parecer e propósito, tendo o mesmo amor, estando em 
completo acordo e harmonioso pensamento e intenção. Que 
nada façamos por partidarismo, ou vanglória, mas por 
humildade, considerando cada um, os outros superiores a nós 
mesmos. Finalmente que todos sejamos de igual ânimo (unidos 
em espír i to) , compadecidos, fraternalmente amigos, 
misericordiosos e humildes. 

Pai, pela Tua graça, nós o Teu povo seremos fortalecidos 
(aperfeiçoados, tornados completos, o que devemos ser); 
seremos mutuamente 

encorajados, consolados e confortados; seremos de um mesmo 
parecer uns com os outros; viveremos em paz e, então Tu, Ó 
Deus de amor (que és a Fonte de afeição, boa vontade, amor e 
benevolência para com os homens) e o autor e Promotor da paz 
estarás conosco. 

Jo. 17: 11 e 20 a 22 / Jo 17: 23 e 26 / I Co. 1: 10 / Mt. 18: 19 / EF. 4: 2 e 3 / Fl. 1: 
27b / Fl. 2: 2 e 3 / I Pe. 3: 8 / II Co. 13: 11 - Versão Amplificada
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Orar pelos nossos ministérios (aqueles nos quais estaremos 
diretamente envolvidos); Pela atuação de nossa igreja em 
ações em nossa bairro, cidade e nação.

(Cite diante de Deus o ministério para o qual Ele o chamou e louve-O 
por sua eleição e propósito, reconhecendo que este não é o teu 
ministério, mas, o Ministério de Cristo, do qual Ele te tem feito co-
participante, para a Glória do Seu Nome e para alegria nossa).

Pai, graças te dou porque O Senhor me escolheu, porque me 
amou primeiro e porque me deu um nome e um sobrenome 
ainda que eu não O Conhecia. Te louvo por conhecer o Nome 
que está sobre todo nome e por poder te chamar de Pai. 

Oro agora para que Tu, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o 
Pai da glória, me conceda um espírito de sabedoria e revelação - 
de entendimento dos mistérios e segredos - no profundo e 
íntimo conhecimento de Ti mesmo. Que eu tenha os olhos do 
seu coração inundados com luz, para que  possa conhecer e 
entender a esperança para a qual Tu me  chamaste, e quão rica 
é sua gloriosa herança dos santos. 

Oro para que possa conhecer e entender qual a imensurável, e 
ilimitada e excedível grandeza do Teu poder em nós e para 
conosco os que cremos, conforme demonstrada na operação da 
Tua poderosa força, que exerceste em Cristo quando O 
ressuscitaste dentre os mortos e O fizeste sentar-se à Tua 
própria destra nas regiões celestiais, bem acima de todo 
governo, e autoridade, e poder, e domínio e todo nome que se 
nomeie - acima de todo título que possa ser conferido - não 
somente no presente século e neste mundo, mas também no 
porvir e no mundo que há de vir. 

Oro para que compreenda o significado de que todas as coisas 
foram colocadas sob os pés de Jesus e Tu O constituíste o 
Cabeça universal e supremo da Igreja, que é o Seu corpo, a 
plenitude dAquele que enche tudo em todos (pois naquele corpo 
vive a completa medida dAquele que torna tudo completo, e que 
enche tudo em todo lugar com Ele mesmo). 

Pai, me dá revelação no mais profundo do meu coração de que 
estou em Cristo, e como Cristo ocupa a mais alta posição de 
autoridade, eu posso andar no poder e na autoridade do 
Cabeça. 

Seção 8

Orações por nossa Igreja - II
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Oro para que a cada dia eu conheça e entenda que recebi a 
mesma qualidade de vida ressurreta de Cristo Jesus, que 
ressuscitei juntamente com Ele, e tu me fizeste sentar nos lugares 
celestiais, em Cristo Jesus, onde vive espiritualmente, para que 
através dele, como parte da Igreja, a Tua multiforme sabedoria se 
torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares 
celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceste em 
Cristo, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso a Ti, 
com confiança, mediante a fé nEle. 

Ef.: 1: 17 a 20 - Versão Amp. / Ef/ 2: 6 e 7 e Ef. 3: 10 a 12

Lembre-se de que maneira o ministério que você está 
diretamente envolvido atua no seu bairro, cidade e nação e 
ore por isso, peça que Deus alargue as estacas de sua Tenda 
(da Influência que Ele tem te dado até este momento).
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Orar por uma grande onda de Salvação e por um Avivamento 
Nacional

Pai, Tu dizes na Tua Palavra; antes que tudo exorto que se 
façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em 
favor de todos os homens. 

Agora, portanto, trazemos diante de Ti, neste dia, os perdidos 
deste mundo: em especial, aqui em nosso bairro onde O Senhor 
nos plantou, também em nossa cidade, e Nação, cada homem, 
cada mulher, cada criança daqui até os lugares mais distantes 
da Terra. 

Enquanto intercedemos, usamos a nossa fé, crendo que 
milhares neste dia terão a oportunidade de ouvir a Tua Palavra, 
( em espec ia l - C ITE UM LOCAL ONDE ESTARÃO 
EVANGELIZANDO OU EXERCENDO INFLUÊNCIA), serem por Ti 
conduzidos ao arrependimento, e a tornar Jesus o seu Senhor. 

E sobre cada um que terá esta oportunidade amarramos o 
espírito de cegueira espiritual e libertamos os que ouvirão a 
Palavra, das cadeias de Satanás, em Nome de Jesus. 

Ordenamos a todo espírito das trevas, em Nome de Jesus, que 
solte aqueles que têm a oportunidade de tornar Jesus Senhor de 
suas vidas. Comandamos a todo espírito de cegueira espiritual, 
de incredulidade, idolatria e ocultismo que solte estas vidas, no 
poderoso Nome de Jesus. 

Confessamos que aqueles que não tiverem notícia de Jesus, O 
verão; os que não t inham ouvido a respeito dele, 
compreenderão. E que eles serão libertos dos laços do diabo, 
por quem haviam sido presos. eles abrirão seus olhos e se 
voltarão das trevas para a luz e do poder de Satanás para o Teu 
poder, ó Deus, pra que recebam remissão dos pecados e 
herança entre aqueles que são santificados em Ti. 

( I Tm. 2: 1 e 2 / Rm. 2: 4 / Mt. 18:18 / Mt. 9: 38 / Rm. 15:21 / II Tm. 2: 26 e At. 26: 
18)

Seção 9
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Pai em Nome de Jesus, pelo Poder do teu Espírito Santo, assim 
como Paulo se dedicou a formar pessoas que seriam usados por 
Ti para impactar nações, nos rendemos para formar e capacitar 
pessoas que serão usadas para alcançar pessoas de todos os 
tipos, sendo que o respaldo de sua Palavra e pregação, serão os 
sinais e milagres extraordinários que Tu farás, pois a Tua unção 
em nossas vidas será tamanha que até nossos pertences 
pessoais estarão encharcados da Tua Presença e por isso 
pessoas enfermas serão curadas e espíritos malignos sairão 
gritando de temor Diante da Tua Face.

Cremos e por isso oramos em Nome de Jesus Cristo a respeito 
destas coisas, pois o Nosso Messias Glorioso depois de ter 
cumprido tudo o que O Senhor, Oh Pai, esperava Dele, foi 
recebido nos Céus, e assentado está à Tua Destra cooperando 
conosco e confirmando com sinais e maravilhas as Palavras que 
pronunciamos em Seu Nome. Estes sinais sempre hão de nos 
seguir e com ousadia proclamaremos Tua Salvação.

Oramos para que assim como ocorreu na grande cidade de 
Nínive, que em nossas cidades e nação, do maior ao menor, 
todos ouçam a Tua Palavra e temam o Teu Poderoso Nome. Que 
os Governantes, Reis, Legisladores, Magistrados, tirem suas 
vestes nobres e de autoridade, para se humilharem também 
diante de Ti, O Senhor de toda a Terra. Que haja proclamações 
federais e municipais para um Jejum que envolva nossas cidades 
e a nossa nação e outras nações por onde O Senhor tem 

espalhado os teus servos, que profetizarão acerca do Teu Reino e 
da Tua Justiça que virá e não falhará.

Que se convertam dos seus maus caminhos, de toda violência, 
corrupção e de todo sangue que houver em suas mãos.

Que se ouça no Brasil e nas nações da Terra: “Agora, veio a 
Salvação, o poder, o reino do Nosso Deus e a autoridade do Seu 
Cristo! 

Ouviram do Ipiranga? JESUS CRISTO É O SENHOR DO BRASIL!

O Avivamento que Deus está para realizar no Brasil será 12 vezes 
maior do que o Avivamento que ocorreu em Toronto - Canadá no 
final do Século XX que impactou muitas nações naqueles dias.

Que a Noiva de Cristo no Brasil esteja com a sua botija CHEIA DE 
AZEITE e sua Lâmpada acesa e apaixonadamente declarando: 
“Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu 
amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor.” (Ct. 5: 8)

Vem dias diz a Palavra do Nosso Deus, que o Brasil e as nações 
andarão mediante a Luz do Senhor e os reis da Terra lhe trarão a 
sua glória.

(At. 19: 9 a 12 / Mc. 16: 19 e 20 / Jn. 3: 5 a 10 / Ap. 12: 10 a 12 e Ap. 21: 24)
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ON1 - Orações pela nação - Orar pelo Brasil - Governantes, 
Membros do Poder Legislativo (federal, estadual e 
municipal), Economia, Justiça Social, Educação, Saúde, 
Emprego, etc

Pai, exaltado sejas Tu pela abençoada Pátria que nos deste por 
herança e todos quantos nela ocupam posição de autoridade, 
nos poderes executivo, legislativo e judiciário. 

Em Nome de Jesus, damos-Te graças elevamos em oração 
nosso País e os homens e mulheres que estão em posição de 
autoridade. Intercedemos pelo(a) presidente, seus ministros, 
senadores, deputados, governadores, secretários prefeitos, 
vereadores, juízes, desembargadores e ministros de Justiça 
desde o Supremo Tribunal Federal até os juízes de 1ª instãncia, 
procuradores  e promotores de Justiça, toda a força policial quer 
federal, estadual ou militar bem como  as forças armadas quer 
do Exército, Marinha e Aeronáutica e por todos aqueles que de 
alguma forma exercem autoridade sobre nós. Que Teu Espírito 
repouse sobre todos eles. Que o Teu temor e sabedoria formem 
seu caráter e de Ti dependam em tudo quanto fazem. Que o 
conhecimento lhes seja agradável. O bom siso os guarde e a 

inteligência os conserve. Que o entendimento os livre do 
caminho mau e de homens maus. 

Pai, pedimos-Te que cerques os nossos dirigentes com homens 
e mulheres que inclinem os ouvidos aos Teus conselhos e façam 
o que é reto diante de Ti. Que eles sejam levados ao caminho da 
obediência e integridade, para que possamos viver em paz, 
piedade e honestidade. 

Oramos para que o justo permaneça nos postos de comando da 
nação. Estabelece aqueles homens e mulheres irrepreensíveis 
aos Teus olhos. Sim, Pai, que eles permaneçam em posições de 
autoridade, mas que os ímpios sejam eliminados do nosso 
governo e os desonestos sejam desarraigados. Remove os 
corruptos e dúbios de coração e firma os que colocam a nação 
acima dos interesses pessoais ou partidários. Tua Palavra 
declara que feliz é a nação cujo Deus é ETERNO. Abre, pois o 
caminho, pra que somente Teus filhos governem sobre nós, pois 
eles governarão sob Tua direção. 

Pai, Tu és nosso refúgio e fortaleza nas horas de tribulação 
(inflação, recessão, desemprego, opressão, desespero). 

Seção 10

Orações pela Nação I
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Declaramos, portanto, com nossa boca, que Teu povo habita 
nes ta nação em segu rança e que p rospe ra remos 
abundantemente. Somos mais do que vencedores por meio de 
Cristo Jesus. 

Está escrito em Tua Palavra que coração do rei está nas Tuas 
mãos, ó ETERNO, e que o inclinas pra onde queres. Clamamos 
para que os corações das nossas autoridades estejam nas Tuas 
mãos, e que suas decisões sejam orientadas pelo teu conselho 
Divino. 

Louvamos-Te porque as obras novas são pregadas livremente em 
nossa Pátria A Palavra do ETERNO prevalece e cresce 
poderosamente no coração do nosso povo. 

Oramos por Saúde, Educação, Justiça Social, Segurança, 
Economia, por Empregos e prosperidade do nosso povo, todas 
estas coisas pelas quais os homens passam a vida buscando e 
lutando por obter e que eram dadas graciosamente por Ti, no 
Jardim do Éden para o ser humano que Tu criaste. Coisas que os 
políticos prometem em todas as eleições, e até alguns buscam 
trabalhar para obter, mas, que são condições que estão nas Tuas 
Mãos e que O Senhor pode fazer fluir sobre o Teu povo e 
também sobre a Nossa nação e por isso alçamos as nossas 
vozes para te pedir. Faz do Brasil um país próspero e justo para 
que as nações vejam que O Senhor pode nos tirar do Monturo 
(da corrupção, da injustiça, do pecado e da maldade), e nos fazer 

assentar com os príncipes desta Terra (nações desenvolvidas e 
principalmente nações cujos valores se pautam por Tua Palavra).

Glória ao Teu nome, ó Pai, pelo Brasil e pelos líderes. Que todos 
eles creiam em Jesus Cristo e O confessem como Senhor 
Salvador pessoal, e Te adorem como único Deus verdadeiro. 
Amém! 

(i Tm. 2: 1 a 3 / Rm. 8: 37 / Pv. 2: 10 a 12, 21 e 22 / Pv. 21: 1 / Sl. 33: 12 / Sl. 9:9 / 
At.: 12: 24/ Dt. 28: 10 e 11 / Rm. 10: 9 / Gn. 2: 8 a 17 / Sl. 113: 7)
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ON2 - Orações pela nação - Orar e declarar a Palavra de 
Deus acerca do Brasil que nós queremos

Feliz é O BRASIL,   cujo Único Deus é o ETERNO, e o povo 
BRASILEIRO que ele escolheu para sua herança. 

Não temas, (Oh nação Brasileira), porque não serás 
envegonhada; não te envergonhes, porque não sofrerás 
humilhação; pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e 
não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu 
Criador é o teu marido; o SENHOR dos Exércitos é o seu nome; 
e o Santo de Israel é o teu Redentor; ele é chamado o Deus de 
toda a terra.  Porque o SENHOR te chamou como a mulher 
desamparada e de espírito abatido; como a mulher da 
mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus.  Por breve 
momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a 
acolher-te;  num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha 
face por um momento; mas com misericórdia eterna me 
compadeço de ti (Oh Brasil), diz o SENHOR, o teu Redentor.

Teus são os céus, tua, a terra; o mundo e a sua plenitude, tu os 
fundaste. O Norte e o Sul, tu os criaste; o Tabor e o Hermom 

exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a 
tua mão, e elevada, a tua destra. Justiça e direito são o 
fundamento do teu trono; graça e verdade te precedem. Feliz é o 
povo brasileiro que aprendeu a conhecer o Teruah, o Toque do 
Shofar que o chama ao arrependimento e para voltar-se para Ti. 
Este povo que anda, Oh ETERNO, na luz da Tua Presença. Em 
teu nome, de contínuo se alegra e na Tua justiça se exalta, 
porquanto tu és a glória de sua força; no teu favor será exaltado 
o nosso poder. Pois o ETERNO é a nossa defesa e o Santo de 
Israel é o Rei do Brasil.

Os brasileiros se lembrarão do ETERNO e a Ele se converterão 
desde o Oiapóque até o Chuí; perante ele se prostrarão todas as 
famílias de nossa nação. Pois do ETERNO é o reino, é ele quem 
governa as nações, é Ele quem governa o Brasil. Todos os 
poderosos da terra hão de comer e adorar, e todos os que 
descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não 
pode preservar a própria vida. Os filhos de nossos filhos, as 
futuras gerações de brasileiros o servirão; falar-se-á do ETERNO 
para a geração vindoura. Será anunciada a justiça do ETERNO; 
ao povo que há de nascer, contarão que foi Ele quem o fez, 
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PERFEITOS OS FEZ; homens e mulheres os fez; para um 
propósito Eterno os fez; para O Louvor da Sua Glória os fez.

OUVIRAM DO IPIRANGA? 

(Assim como um som fez a nação brasileira independente de 
outras nações para viver sua história, um Novo Som ecoará por 
toda a nossa nação e entre as nações da Terra anunciando por 
onde houver brasileiros espalhados pelo mundo que esta nação 
tem UM SÓ SENHOR):

JESUS CRISTO É 

O SENHOR DO BRASI!!!!!

(Sl. 33: 12 / Is. 54: 4 a 8 / Sl. 89: 11 a 18 / Sl. 22: 27 a 31 / Gn. 1: 27 / Ef. 1: 6)
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OIS - Orações por Israel - Ore por Salvação no meio do povo 
judeu / Ore pelos governantes de Israel, Ore pelo Exército de 
Israel / Ore por livramentos e para que haja um avivamento 
entre os jovens judeus em Israel.

Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, invoco Tua Palavra a favor 
de Jerusalém e todo o Israel, proclamando que Tu Te levantarás 
e terás piedade de Sião; é tempo de Te compadeceres dela, já é 
vinda a sua hora; porque quando edificares Sião, Tu aparecerás 
em Sua glória. 

Poderoso de Jacó, Santo de Israel, nossos olhos têm 
contemplado o cumprimento das profecias quanto à restauração 
física do Estado de Israel. Isto nos garante que é chegada 
também a hora da Sua redenção espiritual e oramos pela paz de 
Jerusalém. Venha a paz, do Messias, Cristo Jesus, o Príncipe da 
Paz, sobre Jerusalém. Reine a Tua paz dentro dos seus muros e 
prosperidade física, emocional e espiritual em seus palácios e 
todas as moradas, por toda a terra de Israel. Já é vinda a sua 
hora. 

A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Ti nesta 
hora, é a favor de todos os filhos de Israel, pra que sejam salvos. 
Que os que ainda estão dispersos pelas nações da Terra, voltem 
para a Terra da Sua Promessa que Tu mesmo deste a Abraão e a 
seus descendentes para sempre.

Sejam iluminados os olhos do seu entendimento para 
reconhecer YESHUA como o MASHIACH GLORIOSO DE 
ISRAEL 

Que o Véu que foi colocado em seus corações e em seus olhos , 
possa ser removido e que possam ver a quem transpassaram e 
que possam enfim chorar como quem chora pelo Primogênito e 
em um só Voz (PEH ECHAD) O possam receber dizendo: 
"Bendito o que vem em nome do ETERNO (YHWH)." Já é vinda 
a sua hora. 

É tempo de chegar a Sua plenitude Porque, se o fato de terem 
sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o 
seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? É chegada 
a sua hora! 
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Pai, és Poderoso para enxertar de novo os judeus em sua própria 
oliveira. Por causa dos gentios foram endurecidos, em parte, até 
que haja entrado a plenitude destes. Esta é a hora. Salva todo o 
Israel, como está escrito: "Virá de Sião o Libertador e apartará de 
Jacó as impiedades." 

Tua Palavra declara que quanto ao Evangelho eles são inimigos 
por nossa causa; quanto, porém, à eleição, amados por causa 
dos patriarcas; porque teus dons e vocação são irrevogáveis. Ó 
Deus de Israel, é tempo de Te compadeceres de Sião, remover o 
véu e quebrar o coração. É chegada a sua hora! 

Prometeste restaurar a sorte de Judá e de Israel, e os edificar 
como no princípio, e isto hoje se vê. Purifica, portanto, Israel de 
sua iniquidade com que pecou contra Ti, e perdoa todas as suas 
iniquidades e transgressões. Disseste: "Há esperança para o teu 
futuro, porque o teus filhos voltarão para os seus termos." Hoje 
milhões já voltaram; portanto, é tempo de firmares com a casa de 
Israel, uma nova aliança. Imprime-lhes na mente as Tuas leis, 
também no coração lhas inscreve; sê o seu Deus e sejam eles o 
Teu povo. É chegada a sua hora! 

Pai, disseste que Te fizéssemos lembrado das Tuas promessas 
pelas nossas orações. Vendo o lado físico da promessa já 
cumprindo, coloco-a diante de Ti, crendo que a cumprirás nesta 
geração: "Pois vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de 
todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei 
água pura sobre vós, e ficareis purificados; de todas as vossas 

imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Também 
vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito 
novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um 
coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu Espírito, e 
farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas 
ordenanças, e as observeis e habitareis na Terra que eu dei a 
vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus." 
Assim se cumpra. É chegada a sua hora! 

ETERNO meu Deus, proclamo que Israel será salvo por Ti, com 
uma salvação eterna. Assumo meu chamado de atalaia sobre os 
muros de Jerusalém e não me calarei, nem de dia nem de noite. 
Como Teu servo, que pelas minhas orações Te faço lembrado 
das Tuas promessas, não descansarei, nem Te darei descanso, 
até que estabeleças Jerusalém e a ponhas por objeto de louvor 
na Terra. É tempo de Te compadeceres de Sião. É chegada a sua 
hora! 

Que minha mão direita resseque e que minha língua grude no céu 
da boca se eu me esquecer de ti Oh Jerusalém (povo judeu), para 
desejar o teu bem por todos os dias da minha vida.

Como a Moabita Rute disse à Judia Naomi, assim declaramos a 
Ti Oh povo judeu: Aonde Tu fores, iremos nós, aonde deitares 
para descansar, ali estaremos nós contigo, se for possível Israel 
deixar de existir, ser exterminada e sepultada, ali estará também 
a nossa sepultura para sempre. O Teu povo é o nosso povo e o 
teu Deus o nosso Deus.
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Oh 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 Eterno? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro 
deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Porque Dele, por 
meio Dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a Glória 
para sempre! Amém!

(Sl. 102: 13 e 16 / Sl. 122: 6 e 7 / Rm 10: 1 / Mt. 23: 39 / Rm. 11: 12, 15, 23, 33 a 
36 / Jr. 33: 7 a 9 / Jr. 31: 17, 31 e 33 / Ez. 36: 24 a 28 / Is. 62: 6 e 7 / Sl. 137: 5 e 6)

Outros temas de intercessão por Israel - pedidos 
de oração fe i tos por l íderes judeus da 
Congregação dos Filhos de Israel que vivem em 
Israel e creem que Yeshua é o Mashiach.

1.ORE PARA QUE DEUS CURE O MEDO QUE HÁ DENTRO DOS JUDEUS 
COM RELAÇÃO A YESHUA E AOS CRENTES EM YESHUA;

2.ORE PARA QUE ASSIM COMO OCORREU NOS TEMPOS DE DANIEL, QUE 
PERCEBEU QUE O TEMPO DOS JUDEUS REGRESSAREM A ISRAEL TINHA 
CHEGADO, QUE OS JUDEUS NAS NAÇÕES PERCEBAM QUE A HORA DE 
VOLTAR PARA ISRAEL CHEGOU E ESSA DECISÃO É URGENTE!

3.ORE POR AJUDA SOBRENATURAL AO CORPO DE CRENTES EM YESHUA 
EM ISRAEL, PARA TER CORAGEM, OUSADIA E SABEDORIA PARA  PREGAR 
O EVANGELHO À ESTA GERAÇÃO;

4.ORE POR REFRIGÉRIO E ÂNIMO PARA O CORPO DE CRISTO EM ISRAEL 
POIS TODOS PERCEBEM QUE HÁ UM CANSAÇO ESPIRITUAL. É COMO SE 
ESTIVESSEM EM CINZAS (LEMBRAR Is. 40)

5.ORE PELA ALLIAH - O RETORNO DOS JUDEUS A TZION (SIÃO), PARA 
QUE OS RECURSOS VENHAM, AS LIBERAÇÕES SAIAM E PARA QUE NÃO 
HAJA IMPEDIMENTOS PARA QUE OS JUDEUS QUE CREEM EM YESHUA 
POSSAM VOLTAR. QUE ASSIM COMO JUDEUS DO MUNDO TODO ESTÃO 
VOLTANDO A ISRAEL A PORTA ESTEJA ABERTA PARA QUE TAMBÉM OS 
CRENTES EM YESHUA POSSAM VOLTAR COMO POMBAS AO SEU 
POMBAL.

6. ORE PELA RESTAURAÇÃO DO TABERNÁCULO DE DAVID – JUDEUS E 
NÃO JUDEUS JUNTOS (NÃO BASTA OS JUDEUS CREREM), JUDEUS E NÃO 
JUDEUS TEM DE SER SACERDOTES JUNTOS;

7.ORE PELO “STATUS” DOS JUDEUS MESSIÂNICOS EM ISRAEL: O ESTADO 
DE ISRAEL PRECISA ACREDITAR QUE OS JUDEUS MESSIÂNICOS SÃO 
JUDEUS E A IGREJA PRECISA ACREDITAR QUE OS JUDEUS CRENTES EM 
YESHUA SÃO CRISTÃOS.
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ONT - Orações por nações da Terra - Eleja uma nação, ou 
algumas nações e ore por elas. Tome dados de quem são 
seus governantes, como é o seu povo, quais suas 
necessidades e interceda a Deus. Clame por um grande 
avivamento e por salvação deste povo... E CUIDADO! 
Geralmente quem ora assim, acaba se tornando refém de 
suas orações e muitas vezes torna-se uma das respostas de 
Deus para aquele povo e nação...

Pai, proclamamos sobre as nações que Tua é a Terra e a sua 
plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E a terra se 
encherá do conhecimento da Tua glória, como as águas cobrem 
o mar. As nações ouvirão a Tua voz. 

Trazemos diante de Ti a nação __________. Tu dizes em Tua 
palavra que repreendes líderes por nossa causa, e que devemos 
orar por eles pra que possamos viver uma vida tranquila e 
sossegada, em toda piedade e honestidade. 

Oramos para que a sabedoria, o conhecimento, o bom siso e o 
discernimento entrem no coração dos seus líderes e sejam livres 
do mau caminho, e do homem perverso; que permaneçam longe 

deles os que deixam as veredas da retidão para andarem pelos 
caminhos das trevas; dos que são tortuosos nas suas veredas e 
iníquos nas suas carreiras. 

Oramos para que os retos habitem na Terra, e os íntegros 
permaneçam nela e em seu governo. Mas os ímpios sejam 
exterminados. Que os seus governantes sejam sábios e separem 
o bom do mau, separando o grão da palha; que a benignidade e 
a verdade guardem aqueles que estão em autoridade e sejam 
sustentados em seus postos com a benignidade. 

Tua Palavra declara que como corrente de águas é o coração do 
rei na Tua mão; Tu o inclinas para onde queres.

Oramos para que aqueles em autoridade sobre __________ 
tenham seus corações inclinados para Ti, para ouvirem Tua 
Palavra. Venha sobre eles o espírito de arrependimento e súplica 
e confessem que Jesus é o Senhor, crendo nEle. 

Oramos para que os governadores desta nação se apartem da 
prática da impiedade e governem com justiça sobre ricos e 
pobres. Que suas decisões sejam dirigidas por Ti. 
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Oramos para que sejam prudentes e entendidos e permaneçam 
em seus cargos por muito tempo, para que, governado com 
justiça, o povo da Terra se alegre. Satanás, resistimos a todo 
principado de trevas que escraviza esta nação, em Nome de 
Jesus, e te ordenamos que recues. Atamos os poderes das 
trevas sobre ___________ e todo espírito de feitiçaria, ocultismo, 
idolatria, incredulidade, frieza  e cegueira espiritual, na autoridade 
do Nome de Jesus. 

Forças invisíveis das trevas, batam agora em retirada, em Nome 
de Jesus, soltando as vidas desta nação Proclamamos que Jesus 
Cristo é Senhor da nação __________, pelo que ela se torna bem-
aventurada. 

Que Tua Palavra será proclamada com toda liberdade na Terra e 
todos terão oportunidade de ouvir o Evangelho e confessar que 
Jesus é o Senhor. 

Em nome de Jesus sejam abertas as portas da pregação no 
rádio, na televisão e por todos os meios de comunicação nesta 
nação. 

Pai, levanta obreiros nacionais que falem com ousadia a Tua 
Palavra e no abrir da sua boca lhes seja dada a palavra para, 
com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho entre o 
povo. 

Seja grande, Oh ETERNO, o contingente dos que anunciam as 
boas novas em __________ e a Tua Palavra cresça 

poderosamente ali, através de uma grande colheita de almas. 
Levanta também intercessores que sustentem esta nação diante 
de Ti. 

Que do Brasil o Senhor desperte, capacite e envie apóstolos para 
trabalhar nesta colheita que hás de fazer em nossos dias nesta 
nação.

Declaramos por fé em Cristo Jesus, que nos enviou para 
discipular as nações: “Eis-me aqui! Envia-me a mim!”

(Sl. 105: 14 / I Tm. 2: 1 e 2 / Pv. 2: 10 a 15 / Pv. 2: 21 e 22 / Pv. 20: 26 e 28 / Pv. 
21: 1 / Pv. 16: 10, 12 e 13 / Pv. 29: 2 / Ef 6: 19 / At. 12: 24 / Sl,. 68: 11 / Is. 6: 8)
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RECONHECIMENTO

xliii

Este livro de oração, que não foi escrito com fins comerciais, e por isso não 
pode ser vendido, é uma obra criada através de compêndio de vários 
ministros da Igreja Betlehem que criaram os seus cadernos de oração, 
lastreados na Bíblia Sagrada e que serviram de base para esta obra, que 
objetiva que cada membro de nossa igreja possa se organizar para orar. 

Em especial reconhecemos que usamos como grande fonte de inspiração o 
Livro “ORANDO A PALAVRA” da Apóstola Valnice Milhomens, que desde 
1993, quando foi editado pela primeira vez tem sido um poderoso 
instrumento para facilitar aos cristãos o exercício objetivo da oração.


