
01
Pai Celestial, obrigado por ter-me escolhido para ser Seu 
discípulo. O Senhor me fez um de seus "santos", me 
separando como seu! Eu pertenço a Ti! Ensina-me o que 

signi�ca estar separado do mundo, para ser santo. Quero viver uma vida forte, 
digna da minha sagrada vocação. Uma vida que traz alegria ao teu coração. Uma 
vida que traz glória e honra a Ti. Encha-me com Sua graça e paz hoje. No 
precioso nome de Jesus, eu oro. Efésios 1:1-2

20
Senhor Deus todo Poderoso, levanta e capacita pessoas na 
IBCU para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo 
seja edi�cado, até que todos alcancemos a unidade da fé 

e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo 
a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4: 12-13

02
Senhor Jesus, eu estremeço de pensar que eu já estava 
morto em meus pecados - eu costumava andar em rebelião 
e desobediência. Eu vivi apenas para agradar a mim mesmo. 

Na minha ignorância, eu era governado pelo poder do inimigo e nem sabia 
disso. Eu estava sob uma sentença de morte. Eu mereci o teu juízo e a tua ira. 
Mas em Teu amor, Tu me livraste das trevas. O Senhor me libertou da escravidão 
do pecado, me tirou do campo do inimigo e me fez um dos seus. O Senhor me 
criou para a vida - a vida eterna. Com tudo o que há em mim, eu Te louvo e te 
adoro. Efésios 2:1-3

“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
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Obrigado Senhor pois por Sua graça me tornou co-herdeiro 
com Israel, membro do mesmo corpo, e co-participante da 
promessa em Cristo Jesus. Efésios 3:6 25

Me ajude a ser humilde, dócil e paciente, ó Deus. Que eu 
aprenda a olhar mais para o meu próximo do que para 
mim mesmo, a ver suas necessidades e ser disponível para 
suportá-lo com amor. Que eu me esforce para conservar a 

unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4: 1-3

26
Graças te dou, Deus Pai, por todas as coisas, em nome do 
Senhor Jesus Cristo!  Livra-me, Senhor, de viver como um 
insensato - ensina-me a prudência, o falar decente, o 
domínio próprio. Faz-me sensível às necessidades da 

minha família e daqueles à minha volta. Efésios 5:15-21

27 Grato sou à Ti, ó Deus Pai, por ter sido redimido por meio 
do sangue de Cristo e perdoado pela Tua graça, tendo 
derramado sobre nós com toda sabedoria e 

entendimento. Obrigado por nos selar com o Espírito Santo da promessa, 
que atua como garantia da nossa herança até a redenção. Efésios 1:11-14

28 Ajuda-me Senhor a não ter um coração questionador e 
ansioso.  Quero te agradecer por cada detalhe da minha 
vida, e rogar-te que eu sempre experimente da tua mão 

soberana. Minha visão é sempre limitada e instantânea, mas o Senhor 
conhece toda a minha história! O Senhor é o único capaz de fazer 
in�nitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, de acordo com 
o seu poder que atua em nós! Graças te dou, meu Pai! Efésios 3:20-21

29 Senhor, é muito fácil nos moldarmos e aceitarmos o 
padrão de comportamento e relacionamentos que o 
mundo nos apresenta. Nem percebermos e já estamos 

envolvidos em  conversas tolas,  gracejos imorais e até obscenos. Nos faz 
atentos a essas situações, Senhor, e principalmente fortes para mudarmos 
esse padrão inconveniente.  Pelo reconhecimento do sacrifício do Senhor 
Jesus na cruz, somos feitos santos, separados para uma nova vida! Que 
sejamos seus imitadores! Efésios 5: 1-5

30
Muito obrigado, Senhor, por haver nos abençoado com 
todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em 
Cristo, por ter nos escolhido antes da criação do mundo, 

para sermos santos e irrepreensíveis em tua presença. Efésios 1:3-4

31
Pai amado, molda o meu coração para que eu entenda o 
que ser submissa ao meu marido, e assim, possa honrar o 
meu casamento. Quero ser antes de tudo obediente à Ti, 

meu Senhor.  Efésios 5:22,23

21
Pai Celestial, assim como Cristo amou a igreja e se 
entregou por ela, faz-me amar a minha mulher. Que todos 
os dias juntos, eu a ame como a mim mesmo, ajudando-a 

a crescer em santi�cação.  Ensina-me a ser paciente, a saber ouví-la e 
conversar com ela, que eu a admire e a deseje. Dá a minha mulher os dons 
para cuidar do nosso lar, a me auxiliar na educação de nossos �lhos, e que 
ela seja um exemplo do viver com Cristo. Efésios 5: 25-30

22
Pai querido, abençoa a nossa casa!  O Senhor nos deu 
�lhos e assim nos fez cuidadores de tesouros seus - nos 
ensina a falarmos aos seus corações, a orientá-los e 

discipliná-los conforme a Tua Verdade. Que não os irritemos, mas que 
tenhamos o tom e as palavras que atinjam as suas almas; que não 
estejamos olhando para os desejos de nossos corações nem nosso orgulho, 
mas para o modelo de amor de Cristo.  Dá aos nossos �lhos a obediência - 
que saibam controlar seu temperamento e optem por obedecer, e assim , 
experimentem da Tua justiça em suas vidas. Efésios 6: 1-4

23
Pai, ajuda-me a conhecer a Tua incomparável grandeza e 
poder, e a compreender o ministério que o Senhor realiza 
na vida dos que crêem e se entregam ao Seu comando.  

Efésios 1:19

24
Senhor Jesus, que a cada dia do meu viver eu reconheça 
com gratidão o seu sacrifício por mim na cruz. Que o seu 
Espírito me fortaleça dia a dia, me ajudando e 

capacitando a crescer na fé, tendo a Ti no meu coração. Coloca em meu 
caminho irmãos que me ajudem a focar no alvo, a não tropeçar - mas me 
levantar, se assim acontecer -  a conhecer o verdadeiro amor de Cristo que 
excede todo o entendimento.  Efésios 3:16-19

03
Deus Pai, através da igreja, Sua grande sabedoria foi revelada 
aos governantes e autoridades nos reinos celestiais, de 
acordo com Seu eterno propósito que realizou em Cristo 

Jesus, nosso Senhor. O Senhor faz tudo o que pretende fazer, nada pode 
interromper ou alterar Seus planos. Minha vida está em Suas mãos. Graças te 
dou!   Efésios 3:10-11 



05
Jesus, tu és a luz do mundo. Brilhe Sua luz em mim hoje! 
Sou perseguido pelo pecado, pelo medo, a dúvida e o 
desespero. Enche-me com a luz da Tua verdade, da Tua 
Palavra. Produza em mim o fruto da justiça - a evidência 

de que o Teu Espírito Santo vive em mim e trabalha em mim, e opera 
através de mim. Ensina-me o que te agrada. Faça-me um exemplo de Sua 
incrível graça, amor redentor e poder que mudam a vida. Que outros 
possam ser atraídos a Ti por mim. Efésios 5:8-10

06
Senhor Jesus, tu tens derramado o teu amor e a vida em 
mim. Eu te amo. Ajude-me a amar-te mais e mais. Teste 
meu amor, fortaleça meu amor, aprofunde meu amor, 
até que se torne um amor eterno. Uma paixão que tudo 

consome. Uma obsessão magní�ca. Que Sua graça, bondade e 
misericórdia me rodeiem todos os dias da minha vida - até que nos 
encontremos cara a cara. Como eu anseio por esse momento. Eu anseio 
por aquele dia em que estaremos juntos para sempre. Venha depressa, 
Senhor Jesus. Efésios 6:24 

07
Querido Jesus, obrigado por me chamar para um 
relacionamento amoroso contigo. Obrigado por me 
separar para Sua família, a família de Deus. Obrigado por 
cada pessoa que me indicou a Ti, cada pessoa que me 

ensinou, me desa�ou, me encorajou, me inspirou e me ajudou a crescer 
em minha fé. Senhor, obrigado por cada vida que o Senhor me traz, por 
cada pessoa que o Senhor me capacita a ensinar ou desa�ar ou encorajar 
ou inspirar. Não há maior alegria do que vê-los crescer na fé e em Seu 
amor. Esteja com todos os meus irmãos e irmãs em Cristo. Dê-lhes o 
Espírito de sabedoria e revelação, para que eles possam conhecê-Lo 
melhor e viver �rmes contigo. Abençoe-os hoje, eu oro. Efésios 1: 15-17 

04
O Senhor nos fez um corpo e um espírito. Nos chamou 
para uma única esperança através de um só Senhor, uma 
só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. A 
diferença em nossas culturas, nossas origens, nossos 

dons e talentos, nossas personalidades, e nossas experiências devem 
somente enriquecer-nos, não nos dividir. Precisamos uns dos outros para 
vivermos fortes para Ti. Ajude-nos a fazer todos os esforços para manter a 
unidade do Espírito que o Senhor nos deu - para guardá-la, preservá-la, 
protegê-la e promovê-la. Ensina-me a amar e respeitar e apreciar todos os 
meus irmãos e irmãs em Cristo e viver com eles em paz. Efésios 4:3-6

08
Senhor, tem misericórdia daqueles que não te 
conhecem!!  Seus corações são duros e vivem 
satisfazendo as vontades da carne, entregues a prazeres 
momentâneos. Abre os seus olhos, ó Deus, ressucita-os e 

mostra-lhes a verdadeira vida com Cristo, a incomparável riqueza da Sua 
Graça! Efésios 2: 4-7

14
Deus, eu sou um servo do evangelho - Seu servo - por 
causa de Sua misericórdia, graça e poder transformador 
de vida. Não há nada de qualquer valor ou virtude na 
minha própria carne, na minha natureza de pecado..., 

nada digno do teu amor, nada digno de tua misericórdia e graça. Mas Tu 
me �zeste digno pelo precioso sangue de Jesus, Teu Filho. Louvo-Te pois o 
Senhor me salvou, me redimiu e me restaurou por meio de Sua incrível 
graça! Efésios 3:7-8

13 Senhor Deus Pai, conceda-me sabedoria e revelação para 
conhecê-Lo como o Senhor deseja ser conhecido!    
Efésios 1:17

09
Senhor, Tu me amaste muito antes de eu te amar. O 
Senhor enviou Seu único Filho para morrer por mim. Esse 
tipo de amor está além da minha compreensão. Agora, 
enquanto estou sendo estabelecido em Seu amor, à 

medida que eu cresça em conhecimento, experiência e compreensão de Ti, 
por favor, me dê a capacidade de compreender quão largo, profundo é o 
seu amor por mim. Ajude-me a conhecer Seu amor, a compartilhar Seu 
amor, e a viver �rme em Seu amor. Efésios 3:17-18 

10
Pai, uma vez alcançados pela graça da vida eterna por 
nosso Senhor Jesus Cristo, somos exortados a não mais 
viver na inutilidade de nossos pensamentos, que nos 
levam a cometer toda espécie de impureza. Ao contrário, 

somos ensinados a nos despir do velho homem, e ser renovados no modo 
de pensar - criados para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade 
provenientes da verdade. Nos ensina, Deus, a abandonarmos todo tipo de 
mentira e a abraçar a verdade.  Efésios 4:17-25

15
Me instrui, Senhor, a controlar as minhas palavras. Que 
mesmo com raiva, ou triste, ou desapontado, eu não 
derrame palavras ofensivas sobre meu próximo. 
Ensina-me quando falar e quando calar. Que meu falar 

possa conceder graça ao que me ouve, possa proporcionar edi�cação, 
conforme a necessidade. Efésios 4: 29-32

16
Senhor, obrigada pelo meu casamento! Graças te dou pelo 
meu companheiro. Ajuda-me a não me esquecer das suas 
qualidades, a elogiá-lo, a desejá-lo. Ensina-me a ser sua 
ajudadora nas áreas onde ele tem di�culdades, respeitando 

sua posição de liderança no nosso lar e com a orientação de nossos �lhos.   
Que ele ande nos Teus caminhos com integridade e retidão. Livra-o das 
tentações do mundo! Dá a ele forças, sabedoria e capacitação para ser o 
cabeça da nossa família, espelhando o andar com Cristo. Efésios 5:22-24

17
Querido Deus, confesso que muitas vezes me encontro 
lutando por mim mesmo, contra os outros. Em vez de ser 
um soldado de Jesus Cristo, sou um soldado que luta pela 
"gloriosa" causa do meu pequeno e mesquinho "eu". 

Como é trágico, Senhor, quando há uma guerra maior sendo travada em 
torno de mim pelas almas de homens e mulheres, uma guerra espiritual 
com a eternidade em jogo! Abre meus olhos, Senhor, para que eu veja o 
meu irmão como o Senhor o vê. Veste-me com a tua armadura para que eu 
permaneça inabalável depois do dia mau. Efésios 6:12-17

18
Senhor, oro para que tenhamos os olhos do coração 
iluminados, a �m de que conheçamos a esperança para a 
qual fomos chamados, as riquezas da Sua gloriosa 
herança: a eternidade contigo!  Efésios 1:18

11
Senhor, abre meu coração e mente para a Tua verdade. 
Enche-me com a sabedoria da Tua Palavra e do Teu 
Espírito Santo. Ensina-me a ouvir a tua voz, a conhecer e 
compreender a Tua vontade - para mim, para a minha 

família, para a minha igreja e para a minha comunidade. Ajude-me a 
cumprir seus planos e propósitos para mim, para a sua glória e para o meu 
bem. Efésios 5:17

12
Senhor, tu me ensinas que a batalha para a qual eu sou 
chamado como seu �lho não é contra carne e sangue, 
mas é uma batalha por eternos desa�os, uma batalha 
espiritual contra as forças espirituais.  Senhor, as 

autoridades, os poderes, as forças espirituais do mal neste mundo nos 
assediam na Internet, nos meios de comunicação, na alma desta cultura, 
neste sistema mundial que procura reduzir os homens e mulheres em 
seres ocos, voltados para si mesmos.  Ajuda-me a não ser desviado por 
minha própria carne e desejos, que eu encontre na Tua Verdade forças, fé e 
livramento. Livra-me do mal, oh Senhor Jesus! Efésios 6:12-17


