
01 "Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no 
teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o 
que é justo, que de coração fala a verdade." (Salmo 15: 1-2).

Ore para que a sua conduta seja �rmada nos princípios eternos de Deus.

02 "Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, 
individualmente, é membro desse corpo." (I Coríntios 12: 27). 
Peça a Deus para que a Igreja de Cristo atue em unidade, 

fazendo diferença no mundo caído. 

04 "Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, 
em frente da Porta das Águas. Pediram ao escriba Esdras que 
trouxesse o Livro da Lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel." 

(Neemias 8:1) Busque ao Senhor em oração para que os princípios bíblicos 
sejam enraizados no Brasil.

03 “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e 
orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, 
dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra." 

(II Crônicas 7: 14). Ore para que os crentes no Senhor se rendam em oração 
e clamem pelo avivamento do Brasil.
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23 "Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que 
nele habitam" (Salmo 24: 1). Interceda pela direção do Senhor 
na política econômica, na diplomacia e nas relações 

internacionais do Brasil. 
30 "A riqueza e a honra vêm de Ti; tu dominas sobre todas as coisas. 

Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a 
todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças, e louvamos o teu 

glorioso nome." (I Crônicas 29: 11-13). Peça a Deus para você descansar no 
poder e na soberania do Senhor quanto ao resultado das eleições gerais 
do Brasil, clamando pela intervenção dele.

24 "Deem graças ao Senhor porque Ele é bom; o seu amor dura para 
sempre" (Salmo 118: 1). Agradeça a Deus pela liberdade de 
professar a fé cristã no Brasil e interceda pelos países que 

perseguem cristãos.

25 "Ah, se rompesses os céus e descesses! Os montes tremeriam 
diante de ti!" (Isaías 64: 1).  Política é o dom de governar. Peça 
a Deus para que homens e mulheres vocacionados para a 

função política sejam levantados por Ele nas próximas eleições brasileiras.

26 "Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for 
nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for 
amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente 

ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que 
vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz 
estará com vocês." (Filipenses 4: 8-9). Ore pelos princípios eternos na 
direção do nosso país.

27 "Já é tempo de agires, Senhor, pois a tua lei está sendo 
desrespeitada." (Salmo 119: 126). O caráter do Senhor está 
sendo banalizado e escarnecido por meio de frouxidão moral 

no exercício das práticas políticas. Peça pela intervenção do Senhor.

28 "Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, 
humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração." (Salmos 35:13) 
Peça ao Senhor, em oração, para curar o nosso país. 

29 "Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua 
justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas." (Mateus 
6:33). Em oração, reconheça que a vontade de Deus permeia e 

suplanta todos os aspectos da vida política do país e que tem precedência 
sobre tudo e sobre todos.
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05 "Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e 
orem ao Senhor e favor dela, porque a prosperidade de vocês 
depende da prosperidade dela." (Jeremias 29: 7). Deus é claro 

em suas instruções para que oremos em favor da nação. Ore nesse 
sentido. 

11 "Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, 
intercessões e ação de graças por todos os homens; pelos reis e 
por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma 

vida tranquila e pací�ca, com toda a piedade e dignidade." (I Timóteo 2: 
1-2). Orar pelas autoridades é parte do ministério de intercessão de todo 
crente. Clame ao Senhor para que livre nosso país dos maus governantes

17 "Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus 
pecados sejam cancelados." (Atos 3: 19). Oremos pelos políticos 
que estão presos ou foram condenados, para que eles possam 

se arrepender e crer em Jesus.

18 "E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de 
qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do 
conhecimento do bem e do mal." (Gênesis 2: 16-17).

Regras e orientações bíblicas nos garantem uma vida de paz e harmonia. 
Insista em oração para que os crentes em Jesus sejam norteados pela 
Palavra de Deus especi�camente nas próximas eleições.

19 "Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como 
devem viver e o que devem fazer." (Êxodo 18: 20). Peça a Deus 
para que as leis do nosso país atendam ao bem-estar da nação 

e não a interesses particulares.

20 "Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos 
opressores." (Isaías 10: 1).
Deputados e senadores possuem muitas atribuições, dentre 

elas, a prerrogativa de fazer e discutir leis. Governadores e presidente 
da República exercem função executiva. Peça ao Senhor por 
misericórdia nas eleições gerais de 2018 na escolha dos nossos 
representantes.

21 "Como é feliz o povo assim abençoado! Como é feliz o povo cujo 
Deus é o Senhor!" (Salmo 144: 15).
Hoje é dia de interceder pelo Brasil, pedindo misericórdia pelos 

órgãos do sistema público e privado de saúde, educação, ciência e 
tecnologia e segurança pública, bem como pelos seus pro�ssionais.

22 "Orem continuamente." (I Tessalonicenses 5: 17). Peça a Deus 
para transformar nosso país na agricultura, na pesca, na 
pecuária, no turismo, no comércio e na indústria. 

12 "Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída 
entre os homens; seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos 
governantes, como por ele enviados para punir os que praticam 

o mal e honrar os que praticam o bem." (I Pedro 2: 13-14). Peça a Deus para 
nos dar a compreensão de que toda autoridade é constituída por Ele.

13 "Pois a Palavra de Deus é viva e e�caz, e mais a�ada que 
qualquer espada de dois gumes; ela penetra ao ponto de dividir 
alma e espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e 

intenções do coração." (Hebreus 4: 12) Peça a Deus para que os princípios 
dele nos instruam na escolha dos nossos governantes nas eleições que se 
aproximam. 

14 "Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois 
não há autoridade que não venha de Deus; as autoridades que 
existem foram por ele estabelecidas." (Romanos 13: 1)

As decisões governamentais in�uenciam as nossas vidas. Peça a Deus 
para abençoar as autoridades constituídas e as que se constituirão a partir 
das próximas eleições. 

15 "Lâmpada para os meus pés é a tua Palavra e luz para os meus 
caminhos." (Salmo 119: 105). O voto é exercício de cidadania e 
brevemente iremos escolher quem nos representará na 

Administração Pública, na elaboração de leis e na aplicação dos recursos 
para melhoria do país e dos estados. Ore para que cada uma de suas 
escolhas seja norteada pelos princípios do Senhor.

16 "A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha 
para qualquer povo." (Provérbios 14: 34). Peça a Deus para que 
as leis do nosso país espelhem o caráter dele. 

06 "Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me 
vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a 
terra." (Salmos 121: 1-2). O socorro do povo brasileiro vem do 

Alto. Clame a Deus para que dependamos dele e permaneça insistindo 
pelo país. 

07 “Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor” (Salmo 33: 12). Hoje se 
comemora a independência política do país. Agradeça a Deus 
por vivemos num país politicamente livre e clame pela 

libertação espiritual do nosso povo.

08 "Todos os con�ns da terra se lembrarão e se voltarão para o 
Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, 
pois do Senhor é o reino; Ele governa as nações." (Salmos 22: 

27-28). Reconheça a soberania do Senhor e peça misericórdia pelo Brasil.

09 "Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de 
maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu 
vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, 

�que eu sabendo que vocês permanecem �rmes num só espírito, lutando 
unânimes pela fé evangélica." (Filipenses 1: 27). Ore para que, em sua vida, 
cidadania e cristianismo andem lado a lado, como recomenda a Palavra.

10 "Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar 
de tudo o que está para acontecer, e estar de pé diante do Filho 
do homem". (Lucas 21: 36). Clame para que a Igreja do Senhor 

se mantenha �rme na intercessão pelo nosso país e seja in�uente no 
exercício da cidadania.


