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“Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e 
súplicas; tendo isso em mente, estejam atentos e 
perseverem na oração por todos os santos.” Ef 6:18.

ABRIL 2014

Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as 
coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas 

eu não me deixarei dominar por nenhuma. | 1Co 6.12 
Ore para que Deus dirija nossas decisões, escolhas e 
prioridades diariamente, para que nada seja impecílio 
para desfrutarmos dEle em nossas vidas.
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Então, abriu-lhes o entendimento para 
compreenderem as escrituras. | Lc 24.25

Peça a Deus que crie em ti disciplina para o estudo da 
Palavra, e que Ele também te abra o entendimento para 
compreendê-la.
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1 Ts 5.17  | Orai sem cessar
Ore pelos enfermos , pelas viúvas, pelos que 

passam por di�culdade com emprego, pelos 
desanimados.

27

Col 1:9-12  Peça a Deus que te dê entendimento 
espiritual, que viva de maneira digna do Senhor 

e em tudo possa agradá-lo, fruti�cando em toda boa 
obra.

29

Olhe para a sua vida e de sua família, e se lembre 
de motivos de gratidão! Como Deus tem agido? 

Quais são as respostas de oração? Quais são os 
livramentos e bençãos que o nosso Pai tem derramado 
sobre vocês? Agradeça e louve-O!
Louvai ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor | Sl 
146.1

03

Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se 
levanta contra o conhecimento de Deus, e 

levando cativo todo o entendimento à obediência de 
Cristo; | 2Co 10.5 
Ore para que a nossa mente esteja sujeita ao senhorio 
de Cristo!
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Leia Dt 6:6-7. Ore pelos pais, para que sejam 
diligentes no ensino da Palavra a seus �lhos.26

Se vocês são insultados por causa do nome de 
Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o 28

Espírito de Deus, repousa sobre vocês. | 1Pe 4.14
Ore para que você seja preparado pelo Senhor Jesus 
para proclamar a sua Salvação e não se deixe intimidar 
pelas circunstâncias."

Observem as aves do céu: não semeiam nem 
colhem nem armazenam em celeiros; contudo, o 

Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor 
do que elas? | Mt 6.26
Ore para que o Senhor Deus te mostre o que é 
prioridade em sua vida e te ensine a con�ar que Ele 
cuida de ti.

24 Sl 27.4  Peça ao Senhor que você possa viver em 
Sua casa todos os dias de sua vida, para 30

contemplar a Sua bondade e buscar a Sua orientação 
no seu templo.



Mt 28:19 | Portanto, vão e façam discípulos de 
todas as nações, batizando-os em nome do Pai e 

do Filho e do Espírito Santo.
Peça a Deus que criem em você um espírito disposto a 
ser usado para a Sua obra, te fazendo perceber e usar 
todas as oportunidades de proclamar o amor de Deus.
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Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o 
Espírito de Deus habita em vocês? | 1Co 3:16

Você tem honrado o santuário feito em ti com seu viver, 
com seus pensamentos, com o que busca na TV ou na 
Internet? Avalie-se e peça a Deus que o ensine a fazer 
escolhas que honrem-nO.

13 Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos 
pode ser frustrado. | Jó 42.2

Interceda por familiares e amigos que ainda resistem a 
entregar as suas vidas ao Senhor Jesus.
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o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento… |  Pv 1.5
Peça a Deus que te ensine a ouvir, que te faça 

humilde e ensinável.
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Tg 4:11 | Irmãos, não falem mal uns dos outros.
Clame ao Senhor Deus que guarde o que sai de 

sua boca e seus pensamentos."
23

…Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os 
perseguem… | Mt 5:44

Ore para que o Espírito Santo, com seu poder, te ensine a 
gerar o fruto do amor. Ore por quem você sente di�culdade 
em relacionar-se, por aquele que considera ser seu inimigo.
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Ore para que a nossa igreja cresça em sua vida 
de oração, não apenas como um dever, mas 

também com deleite! 
07

 Leia 2Pe 1.5-8. Ore para que o Senhor nos ajude 
a crescer na fé, e que este crescimento possa 

produzir excelência nas virtudes cristãs.
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Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e 
conhece os meus pensamentos. | Sl 139.23

Peça a Deus que revele o que há de errado em sua vida, 
e que tem sido impedimento para que goze mais de Sua 
presença.

11

...venha o teu reino, seja feita a tua vontade, 
assim na terra como no céu; | Mt 6.6 

Ore para que possamos desejar buscar as coisas do Teu 
reino, em primeiro lugar nas nossas vidas.

06

As Bem-aventuranças descritas em Mateus 5:1-12 
nos desa�am a mudanças. Ore para que a Palavra 

seja guardada em nossos corações, e seja a�orada em nosso 
socorro nos momentos de desa�o, nos ajudando a escolher 
a conduta correta e não pecar.
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Se confessarmos os nossos pecados, ele é �el e 
justo para nos perdoar os pecados e nos puri�car 

de toda injustiça. | 1Jo 1.9
Confesse os seus pecados a Deus, aceite com fé o 
perdão que Ele dá, e sirva-O como um vaso puri�cado.
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Tornai-vos,pois, praticantes da palavra e não 
somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. |  

Tg 1.22
Informação sem aplicação leva à estagnação. Ore para que 
Deus te faça disposto a ouví-lo e obedecê-lo.

20

Seja-vos feito segundo a vossa fé. | Mt 9.29
Ore para você prove da �delidade e su�ciência 

de Deus, con�ando nEle completamente.
22

As Bem-aventuranças descritas em Mateus 5:1-12 
nos desa�am a mudanças. Ore para que a Palavra 

seja guardada em nossos corações, e seja a�orada em nosso 
socorro nos momentos de desa�o, nos ajudando a escolher 
a conduta correta e não pecar.
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Tenham cuidado de não praticar suas 'obras de 
justiça' diante dos outros para serem vistos por eles. Se 

�zerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai 
celestial. | Mt 6:1
Peça a Deus para ajudá-lo a se concentrar nele, e não em si 
mesmo, quando o cultua.
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Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que 
são da terra; | Cl 3.2

Que a nossa alegria esteja �rmada nas coisas celestiais! 
Ore para que as famílias da IBCU sejam lares que se 
contentam com as coisas de Deus.
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Portanto, vede diligentemente como andais, 
não como néscios, mas como sábios, usando 

bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. 
Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a 
vontade do Senhor. | Ef 5.15-17 
Peça a Deus que lhe ajude a gerir o seu tempo.

10

Peça a Deus desejo por conhecê-lo mais! 
Pois misericórdia quero, e não sacrifícios; e o 

conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. 
| Os 6.6

04 Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra 
coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. | 

1Co 10:31
Deus deseja que não sejamos preguiçosos, que 
tenhamos corações divididos, que usemos métodos 
descuidados. Ore para que sejamos diligentes em tudo o 
que �zermos.
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