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Fiel é a Palavra e digna de inteira aceitação 1 Tm 4:9

GUIA DE ORAÇÃO
ORANDO AS PROMESSAS
LIÇÃO UM
I - A Palavra De Deus É O Poder De Deus Para Salvação:
A) O poder está na Palavra de Deus: Jo 6:63; Rm 1:16; Lc 7:7
B) Se permanecerdes em Mim, e a Minha Palavra permanecer em vós, pedireis: Jo 15:7
C) A Palavra da Aliança é para apresentar suas razões ao Senhor: Is 43:26
D) Ordenar com as Palavras da sua boca: Is 45:11
E) Como está escrito: eu creio, por isso falo: 2 Cor 4:13

II - Promessas De Oração Respondida:
A) Eu velo pela minha Palavra, para a cumprir: Jr 1:12
B) Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa: Jo 16:24
C) E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis: Mt 21:22
D) Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não
sabes: Jr 33:3
E) Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei: Jo 14:14
F) Tudo o que pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos dará: Jo 16:23
G) A oração de um justo é poderosa e eficaz: Tg 5:16
H) Orarás a ele, e ele te ouvirá: Jó 22:27
I) E, se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já
alcançamos os pedidos que lhe fizemos: 1 Jo 5:15
J) E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que O Pai seja glorificado: Jo 14:13
K) Assim a Palavra que sair da minha boca: Ela não voltará para mim vazia, mas fará
o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei: Is 55:11
L) Se permanecerdes em mim, e as minhas Palavras permanecerem em vós, pedireis
o que quiserdes, e vos será feito: Jo 15:7
M) Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo
o que desligardes na terra, será desligado no céu: Mt 18:18
N) Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que
vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo o que em meu nome
pedirdes ao Pai Ele vos conceda: Jo 15:16
O) Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei: Jr 29:12
P) Antes que clamem, responderei; estando eles ainda falando, os ouvirei: Is 65:24
Q) Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei: Sl 91:15
R) Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas
mãos como sacrifício da tarde: Sl 141:2

GUIA DE ORAÇÃO
ORANDO PELO GOVERNO
LIÇÃO DOIS
I - Orando Pelos Governos:
A) Não fale mal de uma autoridade do seu povo: Ex 22:28; At 23:5b
B) A morte e a vida estão no poder da língua; a que bem a utiliza come: Pv 18:21
C) Eu oro por todos os homens e mulheres que exercem autoridade sobre nós de alguma
maneira; Para que tenhamos uma vida tranqüila e sossegada, em toda piedade e
honestidade 1 Tm 2:2
D) Derrama do Teu Espírito sobre eles e faz a Tua Palavra conhecida a todos: Pv 1:23
E) Leva-os a ser homens e mulheres de integridade, obedientes em nosso favor: Sl 25:21
F) Faça com que a sabedoria entre em seus corações, e o conhecimento suave: Pv 2:10
G) Faça com que o bom siso os guarde, e a inteligência os proteja: Pv 2:11
H) Para livrá-los do mau caminho e dos homens maus: Pv 2:12
I) Que seus corações e ouvidos estejam atentos ao conselho sábio: Sl 1:1
J) Fazendo o que é reto aos Teus olhos: 2 Cr 20:32
K) Faça com que os retos permaneçam em nosso governo: Pv 2:21
L) Leva-os a ser inabaláveis em todas as áreas: Hb 12:27
M) E lança fora o ímpio. Que os infiéis sejam eliminados: Pv 2:22
N) Traz luz às coisas ocultas das trevas, e manifesta os desígnios dos corações: 1 Cor 4:5
O) Leva esta nação a lembrar-se de onde caíram, arrependendo-se, e voltando-se para
praticar as primeiras obras: Ap 2:5
P) Dispõe seus corações e suas almas para buscarem ao Senhor: 1 Cr 26:19
Q) Humilhando-se, e convertendo-se dos seus maus caminhos, então os escuta, Ó Senhor,
e perdoa os seus pecados e sara a terra: 2 Cr 7:14
R) Abre os seus olhos, e das trevas os converte à luz: At 26:18
S) Amolece os corações que estão endurecidos pelo engano do pecado: Hb 3:13
T) Livra-os da destruição: Sl 107:20
U) Pai, tu tens sido longânime para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão
que todos venham a arrepender-se: 2 Pd 3:9
V) Arvora uma bandeira nesta nação: Is 49:22
W) Faz com que as chuvas do Teu Espírito inundem esta terra: Zc 10:1
X) E aviva, ó Senhor, a tua obra no meio de nós: Hab 3:2
Y) Levanta intercessores para esta nação: Is 59:16
Z) Para derrubar baluartes sobre esta terra . . . . E a glória do Senhor se manifestará: 2 Cor
10:4; Is 40:5

GUIA DE ORAÇÃO
ORANDO PELAS NAÇÕES
LIÇÃO TRÊS
I - Pede-Me, E Eu Te Darei As Nações Para Sua Herança: Sl 2:8
A) Faz com que as nações acordem: Jl 3:12
B) Que a terra ouça a voz do Senhor: Is 1:2
C) Julga as nações perante a Tua face, Senhor, e incute-lhes temor, para que elas saibam
que são meros homens: Sl 9:20
D) Pare ser libertada do cativeiro da corrupção, Pai, toda a criação geme com dores de
parto: Rm 8:21
E) Envia o Teu Espírito da verdade para que testifique de Ti: Jo 15:26
F) E convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo: Jo 16:8
G) Leva-os ao arrependimento e a conversão de seus ídolos: Ez 14:6
H) Abala as nações, assim o desejado de todas as nações virá: Ag 2:7
I) Senhor, faz com que Teu povo se levante: Nm 23:24
J) Junta os Teus poderosos para a guerra: Jl 3:11
K) Envia os Teus embaixadores para todas as nações: Jr 49:14
L) Abre para eles uma porta da Palavra para falar sobre o mistério de Cristo: Cl 4:3
M) Pare que O Evangelho do reino, seja pregado em todo o mundo: Mt 24:14
N) Tu tens declarado ao Teu povo o poder das Tuas obras: Sl 111:6
O) Faz com que todo joelho se dobre e toda língua confesse: Fl 2:10
P) Deixa que a justiça e o louvor brotem: Is 61:11
Q) Faz com que a terra seja cheia da glória do Senhor como as águas o mar: Hb 2:14
R) Pai, coloca as nações unidas: Sl 22:27
S) Te exaltar em toda a terra: Sl 46:10
T) Que as nações sejam abençoadas atavas do Teu povo: Gl 3:8
U) Faz com que as riquezas das nações circunvizinhas sejam ajuntadas: Zk 14:14
V) Coloca-as nas mãos do Teu povo para a obra do Senhor: 2 Rs 22:5
W) Envia a Tua salvação para os confins da terra: Is 49:6
X) Põe os Teus inimigos debaixo dos Teus pés: Mc 12:36

GUIA DE ORAÇÃO
ORANDO PELOS PASTORES
LIÇÃO QUATRO
I - Fere O Pastor E As Ovelhas Ficarão Dispersas: Zc 13:7
A) Pai, eu te agradeço porque nossos pastores são fiéis, e os tens preservado: Sl 31:23
B) Que eles possam abundar em bênçãos: Pv 28:20
C) Não cansando de fazer o bem: Gl 6:9
D) Para que Tu, que começastes a boa obra, faças a Tua vontade neles: Hb 13:21
E) Operando neles o que perante Ti é agradável: Hb 13:21
F) Que possam abundar em toda graça, tendo sempre toda suficiência: 2 Cor 9:8
G) Porque eles tem semeado muito, eles ceifarão muito: 2 Cor 9:6
H) Onde quer que eles plantem ou reguem, Pai, Tu darás o crescimento: 1 Cor 3:6
I) Eu oro que eles triunfem sempre em Cristo Jesus, manifestando o perfume do Teu
conhecimento em todo lugar: 2 Cor 2:14
J) Todas estas bênçãos virão sobre eles, elas os seguirão, porque eles obedecem a voz
do Senhor Deus: Dt 28:2
K) Instrui-lhes e ensina-lhes o caminho que devem seguir: Sl 32:8
L) Revela-lhes a coisa profunda de Deus através do Teu Espírito: 1 Cor 2:10
M) Que eles sejam vasos de honra, santificados e idôneos para o Senhor: 2 Tm 2:21
N) Apascentando o rebanho de Deus, . . .e sendo um exemplo para eles: 1 Pd 5:2
O) Que sua palavra e pregação sejam em demonstração do Espírito e poder: 1 Cor 2:4
P) Que eles instem a tempo e fora de tempo, que preguem a Palavra: 2 Tm 4:2
Q) Que todo o lugar que eles pisarem a planta de seus pés, seja dado a eles: Js 1:3
R) Que sejam fortes e corajosos em Ti, Senhor, e que tu estejas com eles: Dt 31:6
S) Eles esperam em Ti, e Tu fortalecerás a fé deles: Sl 27:14
T) Ajuda-os nas coisas que ainda lhes faltam, e estabelece presbíteros: Tt 1:5
U) Eu destruo as fortalezas nos púlpitos: 2 Cor 10:4
V) Eu oro por nossos pastores para que Tu possas cobri-los com o sangue de Jesus: Ex
17:11; Hb 12:24
W) Doença e enfermidade não virão sobre eles: Dt 28
X) Pois ele já foi redimido da maldição da lei, e andam em nova vida: Gl 3:13; Rm 6:4
Y) Eu confesso que toda arma forjada contra eles não prosperará, toda língua que se
levantar contra eles, eles a condenarão: Is 54:17
Z) Pai, que os dons e unção sobre eles sejam evidentes: 1 Cor 12:11; Lc 4:18
AA) Que se cumpram as coisas que Tu tens falado no coração deles: Lc 1:45
BB) À medida que eles perseveram na oração e no ministério da Palavra: At 6:4
CC) Que haja diversidade nos serviços, realizações, e manifestações: 1 Cor 12:4-6
DD) A manifestação do Espírito seja concedida a cada um para fim proveitoso: 1 Cor 12:7
EE) Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se profecia, seja
segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou o que ensina
esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta faça-o com dedicação: Rm 12:6,7

GUIA DE ORAÇÃO
ORANDO PELA FAMÍLIA DO PASTOR
LIÇÃO CINCO
I - Serás Estabelecida Em Justiça, Longe Da Opressão: Is 54:14
A) Pai, eu oro para que os membros de suas famílias amem uns aos outros: 1 Pd 4:8
B) Que eles sejam hospitaleiros uns para os outros, sem murmuração: 1 Pd 4:9
C) Ministrando segundo a força que Tu dás: 1 Pd 4:11
D) Eu oro que eles possam exortar uns aos outros: 1 Tes 5:11
E) E edificar uns aos outros: At 20:32
F) Que eles possam orar em concordância em cada área de suas vidas: Mt 18:19
G) Permitindo que o gozo do Senhor seja a força deles: Nem 8:10
H) E que a paz de Deus domine seus corações: Cl 3:15
I) Pai, eu Te agradeço por cumprires tudo o que se relaciona a eles: Sl 138:8
J) Que eles sejam ungidos com óleo fresco: Sl 92:10
K) Satisfaz as suas vidas com bens, de sorte que a mocidade deles se renove como a da
águia: Sl 103:5
L) Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes: Sl 92:14
M) Dando a eles abundância de dias: Sl 91:16
N) Pai coloca uma cerca de proteção ao redor deles, e ao redor de toda família: Jó 1:10
O) Eu Te agradeço porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor deles e os livra de todo
mal, do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, e praga alguma chegará à sua
tenda: Sl 34:7; 91:3
P) Eles se deitarão e o sono deles será suave: Pv 3:24
Q) Porque os seus caminhos agradam ao Senhor, tu farás que até os seus inimigos
tenham paz com eles: Pv 16:7
R) Eles cumprem a Tua palavra e a praticam, portanto eles prosperam em tudo o que
fazem: Dt 29:9
S) Porque eles permanecem em Ti e Te agradam: Jo 15:4
T) Tu concederás os desejos dos seus corações: Sl 37:4
U) E porque eles se humilham, exalta-os há seu tempo: 1 Pd 5:6
V) Eu Te agradeço Pai porque eles são comprometidos, fazendo o bem: 1 Pd 4:19
W) E lançando todas as suas ansiedades sobre Ti, porque Tu cuida deles: 1 Pd 5:7
X) Sendo sóbrios, vigilantes, continuamente resistindo ao diabo, e firmes na fé: 1 Pd 5:8
Y) Pai aperfeiçoa, confirma, fortifica e fortalecem todos eles no nome de Jesus: 1 Pd 5:10

GUIA DE ORAÇÃO
ORANDO POR A PAZ DA NAÇÃO
LIÇÃO SEIS
I - Ore Pela Paz Da Nação:
A) Pai, Tu és o Deus de __________, e eles são o Teu povo: Is 45:3
B) Tu os chamaste pelo nome, embora eles não Te conhecessem: Is 45:3
C) Senhor, purifica-os de toda sua maldade, e perdoam todos os seus pecados: Jr 33:8
D) Salva-os com eterna salvação: Is 45:17
E) Desperta-os em retidão, e endireita todos os seus caminhos: Is 45:13
F) Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias: Sl 25:22
G) Seja um refúgio para o Teu povo, e a fortaleza dos filhos de ________: Jl 3:16
H) Traz saúde e cura para eles e para as suas terras, manifestando para eles Tua
abundância de paz e verdade: Jr 33:6
I) Que sejam iluminados os olhos de seus entendimentos: Ef 1:18
J) Dá-lhes o espírito de sabedoria e revelação, no conhecimento de Jesus Cristo: Ef 1:17
K) Deixa _____ ser para Ti um nome de alegria, de louvor, e de glória entre todas as
nações da terra, que todos escutem o bem que lhe faço, espantar-se-ão, e perturbar-seão, por causa de todo o bem, e por causa de toda paz que lhe dou: Jr 33:9
L) Restitui tudo o que tem sido consumido deles: Jl 2:25
M) Envia o trigo, o vinho novo e o azeite para fartá-los: Jl 2:19
N) Faz com que os seus inimigos tenham paz com eles: Pv 16:7
O) E não mais os entregue para ser opróbrio entre as nações: Jl 2:19
P) Busca Tuas ovelhas e livra-as: Ez 34:12
Q) Dos povos e lugares onde foram espalhados, e trazei-os para sua própria terra: Ez
34:13
R) Eu oro pela paz de ___________, que prosperem aqueles que Te amam: Sl 122:6
S) Faz com que os inimigos fujam da terra: Ez 34:25
T) Faz com que todos os lugares ao redor de ________ sejam uma bênção, e faz descer
chuvas de bênçãos há seu tempo: Ez 34:26
U) E faz com que Teu povo habite em segurança em sua terra, e livra-os de todos o reino
da terra: Jr 34:17

GUIA DE ORAÇÃO
ORANDO POR MISSIONÁRIOS
LIÇÃO SETE
I - Ide Por Todo O Mundo E Pregai O Evangelho: Mc 16:15
A) Pai, eu oro por aqueles que estão nos campos missionários, espalhando as boas novas
do evangelho, nesta nação e em todo o mundo: Mt 13:38; 24:14
B) Eles tem visto as necessidades de seus irmãos e não tem fechado os seus corações
para eles: 1 Jo 3:17
C) Mas eles tem fielmente ido aos confins da terra: 3 Jo vs 7
D) Que eles sejam chamados com uma vocação santa, não segundo obras, mas segundo o
propósito do Pai: 2 Tm 1:9
E) Com amor eles tem entregado suas vidas: 1 Jo 3:18
F) E determinado serem cumpridores da Palavra, e não somente ouvintes: Tg 1:22
G) Eu oro por aqueles na prisão e para a fé deles não desfalecer: At 16:24; Hb 12:2
H) Não se envergonhando de compartilhar das aflições pelo Evangelho: 2 Tm 1:8
I) Sofrendo todas as coisas por amor dos eleitos escolhidos para salvação: 2 Tm 2:10
J) Pai envia Teus anjos e que muitos grilhões sejam soltos: At 16:26
K) E não Te esqueças da obra e do amor deles: HB 6:10
L) Assiste-os e fortalece-os, livra-os de toda obra má, preservando-os: 2 Tm 4:17,18
M) Faça com que as coisas que aconteceram contribuam para um maior avanço do
evangelho: Fl 1:12
N) Faça dos teus ministros um fogo abrasador: Sl 104:4
O) Ajudando-os a reter a Palavra da vida: Fl 2:16
P) Invocando o que é aceitável ao Senhor: Ef 5:10
Q) Expondo as obras infrutíferas das trevas: Ef 5:11
R) Para que possam resplandecer com astros no mundo: Fl 2:15
S) Para que a Palavra do Senhor se propague: 2 Tes 3:1
T) Em todos os lugares: 1 St 1:8
U) Dando fruto que permaneça, glorificando a Deus: Jo 15:16
V) Que o trabalho e fadiga sejam um exemplo para nós: 2 Tes 3:8
W) E nós enviaremos cooperadores e ministros de Deus para confortá-los: 1 Tes 3:2
X) E exortá-los acerca da fé deles: 1 Tes 3:2
Y) Para que ninguém seja abalado por estas tribulações: 1 Tes 3:3
Z) Que eles sejam ousados para falar o Evangelho, no meio de grande combate: 1 Tes 2:2
AA) Em demonstração de Espírito e poder: 1 Cor 2:4
BB) E para cumprir o ministério que eles receberam do Senhor: Cl 4:17

GUIA DE ORAÇÃO
ORANDO PELA IGREJA LOCAL
LIÇÃO OITO
I - E Deu Seu Sangue Por Ela: Ef 5:27
A) Pai Celestial, nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão: 1 Pd 5:6
B) Perdoa os nossos pecados, e nos purifica de toda injustiça: 1 Jo 1:9
C) Faz-nos achegar-nos a Ti com verdadeiro coração, em plena certeza de fé: Hb 10:22
D) Tendo os nossos corações purificados de má consciência, e o corpo lavado com água
limpa: Hb 10:22
E) Que a Tua Palavra possa habitar em nós abundantemente: Cl 3:16
F) Enche-nos do pleno conhecimento da Tua vontade, em toda sabedoria e entendimento
espiritual, para que possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-o em
tudo, frutificando em toda a boa obra: Cl 1:9,10
G) Sendo renovados no espírito do nosso entendimento: Ef 4:23
H) E sendo revestidos de compaixão, benignidade, humildade, e longanimidade: Cl 3:12
I) Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros: Cl 3:13
J) Até que todos cheguemos a unidade da fé: Ef 4:13
K) Reconhecendo os que trabalham e presidem sobre nós: 1 Tes 5:12
L) Tratando-os com grande estima e amor por causa das suas obras: 1 Tes 5:13
M) Eu oro que possamos dizer todos a mesma coisa, e que não haja divisões: 1 Cor 1:10
N) Estando firmes em um mesmo espírito, combatendo juntamente com fé: Fl 1:27
O) Que não nos envolvamos em doutrinas várias e estranhas: Hb 13:9
P) Mas que estudemos, manejando bem a Palavra da verdade: 2 Tm 2:15
Q) Que não sejamos murmuradores, queixosos, andando segundo as nossas
concupiscências: Jd vs 16
R) Mas que possamos ser ricos de boas obras: 1 Tm 6:18
S) Eu oro para que todo o corpo esteja bem ajustado, e ligado, fazendo seu próprio
aumento para a edificação do corpo: Ef 4:16
T) Assim como cada um tem recebido um dom, faz com que cada um ministre: 1 Pd 4:10
U) Não atentando cada um somente para o que é seu, mas para o que é dos outros: Fl 2:4
V) Que possamos amar uns aos outros ardentemente de coração: 1 Pd 1:22
W) E que não percamos o que ganhamos, antes recebamos plena recompensa: 2 Jo 1:8
X) Que possamos nos tornar sóbrios, e vigilantes em oração: 1 Pd 4:7
Y) Remindo o tempo, porque os dias são maus: Ef 5:16
Z) Correndo com perseverança a carreira que nos está proposta: Hb 12:1
AA) Pensando nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra: Cl 3:2
BB) Mas prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus: Fl 3:14
CC) Revestindo-nos de toda armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra
as astutas ciladas do diabo: Ef 6:11
DD) Que possamos falar com toda a ousadia a Tua Palavra, e estender a mão para curar,
para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Teu santo Filho Jesus At 4:29,30
EE) Para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Teu santo Filho Jesus: At 4:30

GUIA DE ORAÇÃO
ORANDO POR RELACIONAMENTOS
LIÇÃO NOVE
I - As Feridas De Um Amigo São Leais: Pv 27:6
A) Pai, eu venho diante de Ti em oração e em fé: Mt 21:21
B) Tua Palavra diz que já é hora de despertarmos do sono: Rm 13:11
C) Porque a nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé: Rm 13:11
D) Senhor, liberta, aqueles que tanto amamos, do poder das trevas: Cl 1:13
E) E faz com que eles se vistam das armas da luz: Rm 13:12
F) Ajuda-os em suas caminhadas a se revestir do Senhor Jesus Cristo: Rm 13:14
G) Evitando as glutonarias e as contendas: Rm 13:13
H) Desviando os seus olhos de contemplarem a vaidade: Sl 119:37
I) E que eles se desprendam dos laços do diabo: 2 Tm 2:26
J) Liberta-os de dissoluções, contendas e inveja: Tm 13:13
K) E que eles se acheguem a Ti, Pai, com um coração verdadeiro: Hb 10:22
L) Cria neles um coração que tenha fome e sede por Ti e por Tua justiça: Mt 5:6
M) E preserva as suas vidas segundo Tua Palavra: Sl 119:37
N) Eu oro que Tu possas enchê-los do pleno conhecimento da Tua vontade: Cl 1:9
O) Em toda a sabedoria e entendimento espiritual: Cl 1:9
P) Agradando-Te em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no Teu
conhecimento, e com toda a fortaleza, segundo a força da Tua glória: Cl 1:10,11
Q) Trazei-os para a chamada que Tu os predestinastes: Rm 8:30
R) Ajudando-os a Te servir com um coração integro e alma voluntária: 1 Cr 28:9
S) E ensina-lhes o caminho que eles devem seguir: Sl 32:8
T) Que eles sejam cumpridores da Tua Palavra e não somente ouvintes: Tg 1:22
U) Meditando em Tua Palavra dia e noite: Js 1:8
V) Estabelece os seus corações para que eles não sejam abalados: Sl 112:6
W) E mostra-lhes uma maneira de escapar de suas tentações: 1 Cor 10:13
X) Que eles não devam coisa alguma, a não ser o amor: Rm 13:8
Y) Não amando de palavra, nem de língua, mas em obras e em verdade: 1 Jo 3:18
Z) Que eles possam ser Teus voluntários em tempo de batalha: Sl 110:3
AA) Buscando primeiro o Teu reino e as demais coisas lhes acrescentarás: Mt 6:33
BB) Eu oro para que eles Te honrem com suas fazendas e com as primícias de todas as
suas rendas: Pv 3:9
CC) Louvando ao Senhor com seus corações na assembléia dos justos: Sl 111:1
DD) Andando em humildade com o Senhor, praticando a justiça: Mq 6:8
EE) Sendo compassivos e justos: Sl 112:4

GUIA DE ORAÇÃO
ORANDO POR SEUS FILHOS
LIÇÃO DEZ
I - Coroa Dos Velhos São Os Filhos Dos Filhos: Pv 17:6
A) Eu Te agradeço, Pai, porque a Tua Palavra prevalece sobre nossos filhos: At 19:20
B) Que eles são ensinados do Senhor e continuarão no caminhos do Senhor: Is 54:13
C) O fruto da instrução e correção: Pv 13:1
D) Pai, dá-nos sabedoria e entendimento para criar nossos filhos: Pv 2:6
E) Eu digo que eles são obedientes, não se conformando com as concupiscências
da carne e do mundo: 1 Pd 1:14
F) Mas são santos em todos os seus procedimentos: 1 Pd 1:15
G) Desejando ardentemente o puro leite espiritual, para que possam crescer: 1 Pd 2:2
H) Que eles sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar: Tg 1:19
I) Que a conduta deles seja sem avareza, contentando-se com o que eles têm: Hb 13:5
J) Não esquecendo-se de fazer o bem e de repartir com outros: Hb 13:16
K) Eu oro que eles cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor: 2 Pd 3:18l
L) Abundando cada vez mais quanto à maneira por que devem agradar a Deus: 1 Tes 4:1
M) Que eles possam se submeter aos mais velhos, e aos outros, em humildade: 1 Pd 5:5
N) Que eles lancem todas as suas ansiedades sobre Ti, porque Tu cuida deles: 1 Pd 5:7
O) Eu Te agradeço porque eles são cumpridores da Tua Palavra, e não são enganados
pois não são somente ouvintes da Palavra: Tg 1:22
P) Comunicando com eficácia a fé para outros: Fm vs 6
Q) Não tendo um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação: 2 Tm 1:7
R) Pai, Tu os tens salvado e os tens chamado com uma chamada santa: 2 Tm 1:9
S) Não segundo as suas obras, mas segundo o seu próprio propósito: 2 Tm 1:9
T) Livra-os e preserva-os de toda má obra: 2 Tm 4:18
U) Eles, de modo nenhum seguirão o estranho, e não reconhecem a voz dele: Jo 10:5
V) Eles seguirão aqueles que com um coração puro, invocam ao Senhor: 2 Tm 2:22
W) E maldição não procederá de suas bocas: Tg 3:10
X) Por que Jesus os guarda, o maligno não lhes tocará: 1 Jo 5:18
Y) Dá aos Teus anjos ordens especiais para que possam guardá-los, acompanhá-los, e
preservá-los: Sl 91:11
Z) Providenciando segurança para eles dia e noite: Sl 4:8
AA) Porque eles guardam a Tua Palavra, o Teu amor tem sido aperfeiçoado: 1 Jo 2:5
BB) E eles não imitam o mal, mas o bem: 3 Jo vs 11
CC) Eles andam na luz, como Tu estás na luz: 1 Jo 1:7
DD) Lavando as mãos e purificando os seus corações: Tg 4:8
EE) Eles seguem a justiça, a fé, o amor, e a paz: 2 Tm 2:22
FF) Eles têm uma boa consciência e desejam portar-se corretamente: Hb 13:18
GG) Eles têm graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens: Pv 3:4

GUIA DE ORAÇÃO
ORANDO POR NECESSIDADES
LIÇÃO ONZE
I - O Senhor É O Meu Pastor E Nada Faltará: Sl 23:1
A) Pois vosso Pai sabe do que necessitais, antes de lho pedirdes: Mt 6:8
B) Aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta: Sl 34:10
C) Do Senhor é a terra e a sua plenitude: Sl 24:1
D) Todo animal da terra é meu e o gado sobre milhares de colinas: Sl 50:10
E) Há, acaso, alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor?: Gn 18:14
F) Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis; batei, e abrir-se-vos-á: Mt 7:7
G) Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos
nós, como não dará também com Ele todas as coisas?: Rm 8:32
H) Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará: Sl 37:5
I) Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante,
generosamente vos darão: Lc 6:38
J) Deus é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos
ou pensamos, segundo o poder que em nós opera: Ef 3:20
K) E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa
riqueza em Cristo Jesus: Fl 4:19
L) Seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade: 2 Pd 1:3
M) Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que
não sabes: Jr 33:3
N) Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade: Mt 11:28
O) Pois ele mesmo disse; Não te deixarei, nem te desampararei: Hb 13:5
P) Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica,
com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante Deus: Fl 4:6
O) Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça: 2 Cor 9:10
R) Conceda-te conforme o teu coração, e cumpra todo o teu desígnio: Sl 20:4
S) Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com
todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo: Ef 1:3

GUIA DE ORAÇÃO
A PALAVRA PARA CURA
LIÇÃO DOZE
I - Ele Enviou A Sua Palavra Para Curá-los. Sl 107:20
A) O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento: Os 4:6
B) Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar: Gl 3:13
C) Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o
pecado pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados: 1 Pd 2:24
D) Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades; o castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados: Is 53:5
E) Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças: Mt 8:17
F) Enviou a sua palavra, e os sarou; livrou-os da destruição: Sl 107:20
G) Eu Sou o Senhor que te sara: Ex 15:26
I) Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.
Quem perdoa todas as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades: Sl 103:2,3
J) Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e vossa água, também
tirarei do meio de vós as enfermidades: Ex 23:25
K) Favo de mel são as palavras agradáveis . . . a alma, e saúde para os ossos: Pv 16:24
L) Tua luz romperá como alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá
adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda: Is 58:8
M) Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor: Sl 118:17
N) Sara os quebrantados de coração, e liga-lhes as feridas: Sl 147:3
O) O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos: Pv 17:22
P) Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como
bem vai a tua alma: 3 Jo vs 2
Q) E estes sinais hão de seguir os que crerem em meu nome ,. . . e imporão as mãos
sobre os enfermos e eles ficarão curados: Mc 16:17
R) E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados,
ser-lhe-ão perdoados: Tg 5:15,16
S) Seja feita conforme a tua fé: Mt 8:13
T) Manda com uma Palavra e meu servo será curado: Lc 7:7
U) Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, e seja curada deste teu mal: Mc 5:34
V) Rogavam-lhe que ao menos os deixasse tocar na orla da sua veste, e todos os que a
tocavam saravam-se: Mc 6:56
W) Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o, e lhe disse: Quero: Mc 1: 41
X) Como Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e poder, o qual andou em toda
parte fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo: At 10:38
Y) Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo
nome do teu santo Filho Jesus: At 4:30
Z) Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o
Nazareno, levanta-te e anda: At 3:6

GUIA DE ORAÇÃO
A PALAVRA PARA ENCORAJAMENTO
LIÇÃO TREZE
I - A Alegria Do Senhor É A Vossa Força. Nem 8:10
A) Ponde-vos também aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos
vossos olhos: 1 Sm 12:16
B) As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus: Lc 18:27
C) Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Porventura tendo ele dito não fará, ou tendo falado não o realizará? Nm 23:19
D) Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos,
não tendo falta de coisa alguma: Tg 1:4
E) Se Deus é por nós, quem será contra nós? Rm 8:31
F) Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus: 2 Tm 2:1
G) Conserva o modelo das sãs palavras . . . na fé e no amor: 2 Tm 1:13
H) Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra: Cl 3:2
I) E tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens: Cl
3:23
J) Se tu podes! Tudo é possível ao que crê: Mc 9:23
K) Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes,
porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares: Js 1:9
L) Nesta batalha não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor
para convosco: 2 Cr 20:17
M) No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo! Eu venci o mundo: Jo 16:33
N) As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há
de ser revelada: Rm 8:18
O) Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou:
Rm 8:37
P) Nada pode nos separar do amor de Deus: Rm 8:39
Q) Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito: Rm 8:28
R) Sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu
ministério: 2 Tm 4:5
S) Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé: 2 Tm 4:7
T) Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito! Ainda que eu tenha caído, levantar-meei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz: Mq 7:8
U) Posso todas as coisas naquele que me fortalece: Fl 4:13
V) Você já os venceu, porque maior é o que está em você do que está no mundo: 1 Jo 4:4
W) Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra
do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão: 1 Cor 15:58
X) Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a
aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus: Fl 1:6
Y) Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos: Fl 4:4

