
 

 

 

- Ore por sua FAMÍLIA e por SUA VIDA: 

1. Que o amor de Deus seja derramado nos corações pelo poder do Espirito (Rm 5:5), que sejam cheios de amor 

por Jesus, pelos outros (Fp 1:9), que esse amor transborde, que possam compreender profundamente o amor de 

Jesus e permanecer Nele; 

2. Que haja mais vida de intimidade, que vivam um nível de proximidade de Deus nunca antes vivido, que seja 

ativado o secreto de forma profunda; (Sl 25:14) 

3. Que seja concedida sabedoria para que todos conheçam o desejo de Deus para cada área de suas vidas – 

relacionamento, trabalho, ministério...; 

4. Que sejam livres de todo ataque e tática de Satanás, que o mal seja impedido de enredar suas vidas (2 Ts 3:3); 

5. Que seja liberada graça, revelação do Teu amor e da Tua glória, que haja liberação dos dons do Espírito Santo: 

(sabedoria, conhecimento, fé, dom de cura, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, 

variedade de línguas, interpretação de línguas - 1 Co 12:7-10); 

6. Que coração seja fortalecido para que andem em fé e obediência, andando de modo digno diante Dele, livres 

de todo engano humano, mas firmes em Deus; (Sl 51:10) 

7. Que o coração seja guardado e fortalecido, que haja paz e alegria sobrenatural. Que todo incomodo, ansiedade, 

preocupação, engano, em qualquer área da vida, não prevaleça. (Fp 4:7) 
 

- Ore pela IGREJA LOCAL: 

1. Pela liderança, pelos pastores e famílias, por cada funcionário da igreja, por cada membro: que a graça de Deus 

seja derramada abundantemente sobre cada vida, por sensibilidade espiritual, força, vigor...; 

2. Pelo mover dos céus no próximo ano, alinhamento e direcionamento sob a vontade Dele; que haja um mover 

profundo e permanente;  

3. Pelas igrejas filhas (Capitão, Boa Vista, Maringá, Toledo) e por àqueles que ainda surgirão, que o favor de Deus 

se derrame, abra portas, estabeleça conexões, envie pessoas, vidas sejam salvas e transformadas... ... Pela 

família dos pastores de cada uma dessas igrejas. Que vivam livres, saudáveis, prósperas e frutíferas. 

4. Uma igreja que adora ao Senhor porque Ele é nosso sustento em tudo, uma igreja que luta contra sua própria 

vontade para se manter firme no relacionamento com Deus.  (Sl 23:6) 

5. Uma igreja sem mácula, livre de toda contaminação, ore por arrependimento, purificação, fidelidade, santidade 

diante de Deus. Alegria e adoração, livre fluir do Espírito. (Sl 119:29-30) 

6. Uma igreja que vive o derramar do Espirito nos corações, gerando e aumentando amor à Deus, gerando 

unidade e profundidade, uma igreja que luta contra intimidações malignas e temores humanos.  (2 Timóteo 1:7-8) 

Uma igreja com olhos espirituais desvendados, abertos, para enxergar à Deus, ser impactado e transformado pela 

Sua presença, uma igreja que luta contra a incredulidade, para manter a honra e a fidelidade (Sl 119:18) 

7. Uma igreja firmada nas verdades de Deus, que em Jesus, pela autoridade concedida, salva, liberta, cura, para 

Sua glória, uma igreja luta contra intimidações e impacta a sociedade.  (Lucas 10:19-20)                                        

8. Que seja liberada graça, revelação do Teu amor e da Tua glória, que haja liberação dos dons do Espírito Santo: 

(sabedoria, conhecimento, fé, dom de cura, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, 

variedade de línguas, interpretação de línguas - 1 Co 12:7-10);                                                                                 

9. Pelo trabalho missionário em apoio à igreja de Corbélia. Que a vontade de Deus seja manifestada naquele 

lugar. 

- Ore pela nossa NAÇÃO e GOVERNO: 

1. Declare que Jesus reina soberano sobre a nossa nação, em todas as áreas e esferas, Ele é o Rei e Senhor do 

nosso país! Declare que nosso país ouve a Deus e à sua Palavra, que depende dEle nas suas leis, na justiça e no 

governo; "A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo" (Provérbios 14:34);   

2. Ore pelo fim da impunidade e avanço da verdade, da integridade na nação, em todas as áreas e esferas; que 

haja liberação da Sua justiça; 

3. Ore pelo Presidente da Nação, que haja nele e em seu governo e equipe, sabedoria, equilíbrio no agir e falar, 

por direcionamentos e estratégias corretas, prudentes e diligentes. Ore pelo prefeito da cidade e governador do 

Estado. 

4. Gere em oração governantes, em todas as esferas (municipais, estaduais e federais), íntegros, excelentes, 

conciliadores, tementes a Deus, que a influência do Reino esteja sobre eles. 

 

21 DIAS DE ORAÇÃO – 12/09/2022 a 02/10/2022 

NOVA IGREJA BATISTA DE CASCAVEL - MINISTÉRIO DE ORAÇÃO E INTERCESSÃO  

 
SINTA-SE A VONTADE PARA UTILIZAR ESSA LISTA COM SUGESTÕES DE ORAÇÕES, MAS TAMBÉM PARA 

FLUIR LIVREMENTE NA DIREÇÃO DO ESPIRITO SANTO! DEUS ABENÇOE E SE REVELE MAIS E MAIS A VOCÊ! 



5. Que toda cultura errada, perversa, não prevaleça, mas que a graça de Deus possa inundar vidas e transformar 

realidades; que o amor de Deus inunde locais onde ainda impera a perversidade; 

6. Ore por aqueles que vivem em situação de risco, áreas de perigo, locais distantes e esquecidos, que a graça de 

Deus os cubra, que sejam alcançados pelo amor e favor de Deus; que haja salvação, cura, transformação em 

cada uma dessas vidas; ore por quem está afastado de Deus, que coração volte a queimar de amor por Ele;  

7. Que a igreja brasileira seja resposta sobre nossa nação, gerando impacto, vida, fluindo em Deus em amor e 

transformação, oferecendo direção, paz, dignidade...  


