Salvação
(Tt 3.5)

Senhor, que meu filho cresça e entenda que o
Senhor nos salvou, não por nossos próprios atos
de justiça, mas por Sua misericórdia.

22

21

Contentamento
(1 Tm 6.6)

Senhor, eu oro para que meu filho saiba que é de
grande ganho viver uma vida de piedado com
contentamento.

Justiça

23

(Sl 11.7)

Ajuda-me, Senhor, a ser um modelo reto para
meu filho.
Que ele entenda que o Senhor é justo, e ama a justiça

24

Obrigado, Senhor, pela sua graça, de forma que
meu filho, para todas as coisas, em todo o tempo,
tendo tudo o que for necessário, transborde em toda boa obra.

Senhor Deus, lembre meu filho de obedecer
antes a Ti do que aos homens.

26

Não permita, Senhor, que meu filho seja tentado
além do que possa suportar; que o Senhor lhe dê
forças para suportar a tentação, e assim conseguir deixá-la.

29

25

(Sl 92.4)

Eu oro a Ti, Senhor, para que faça meu filho
regozijar-se nos teus feitos, e que ele exulte nas
obras das tuas mãos.

Senhor, que meu filho confie em Ti de todo o seu
coração e não se apóie em seu próprio
entendimento.

31

Minha Oração

Senhor, rogo-te que em meu filho nunca falte zelo,
que seja fervoroso no espírito e sirva ao Senhor.

27

01

Fé

(Hb 11.1)

Senhor, ajude meu filho a aprender
que a fé é a certeza das coisas que
esperamos, e a prova das coisas
que não vemos.

Esperança

02

(Rm 15.13)
Eu oro a Ti, Senhor, o Deus da nossa
esperança, para que encha meu filho de toda alegria e paz
à medida que ele crê em Ti.

03

(Lc 1.50)

Ajuda-me, Senhor, a ensinar ao meu filho que a
sua misericórdia estende-se aos que o temem, de
geração em geração.

(Rm 12.11)

31 Dias de Orações

por Nossos Filhos

Alegria

Misericórdia

Coração de Servo

ORAR

Outubro - 2013

(1 Co 15.58)

Senhor, oro para que meu filho mantenha-se
firme, inabalável, sempre dedicado à Tua obra;
que o trabalho dele não seja inútil.

30

VAMOS

Firmeza

(Pv 3.5)

(1Co 9.8)

(At 5.29)

28

(1Co 10.13)

Confiança em Deus

Graça de Deus

Obediência a Deus

Domínio-próprio

Amor pela Palavra
de Deus

(Sl 119.165)
Senhor, ajude meu filho a lembrar-se que a
paz pertence àqueles que amam a sua
instrução.
MINISTÉRIO
DE

Se deseja ser um intercessor
deixe-nos saber.
ministeriodeoracao@ibcu.org.br

Veja os pedidos de oração em nossa FanPage
facebook.com/ibcucampinas

04

Humildade

Confiança

(Pv 22.4)

(Sl 118.8)

Ajude meu filho, Senhor, a entender
que é melhor buscar refúgio em Ti do
que confiar nos homens.

Paciência

05

(Rm 8:25)

Senhor, ajude meu filho a entender
que nós esperamos por aquilo que
ainda não vemos, e que devemos aguardar com
paciência.

06

(Sl 145.9)
Oro para que meu filho compreenda que Tu
és bom para todos, Senhor; a sua compaixão
alcança todas as suas criaturas.

Generosidade
Senhor, ensine meu filho a praticar o bem, a ser
rico em boas obras, genroso e pronto a repartir.

(Sl 107.8)

Que meu filho dê graças a Ti,
Senhor, por seu amor leal e por suas
maravilhas em nosso favor.

Anseio pelo Senhor
(Sl 42.1)

Que a alma de meu filho anseie por
ti, Senhor, assim como a corça anseia
por águas correntes.

08

10

Compaixão

(1Tm 6.18)

Gratidão

07

12

(Tg 1.5)

Quando faltar sabedoria a
meu filho, Senhor, rogo que
o ajude a enteder que
deveria pedí-la a Ti.
O Senhor a dá a todos
livremente, de boa vontade.

11

(Sl 51.10)
Cria em meu filho um coração puro, ó Deus,
e renova dentro dele um espírito estável.

16

(Is 26.3)

Integridade

Coragem

(Dt 31.6)
Senhor, que meu filho seja forte e corajoso!
É o Senhor quem vai com ele; O Senhor não
o abandonará!

Te agradeço, Senhor, porque
guardarás meu filho em perfeita paz enquanto ele
se mantiver firme na fé e na confiança em Ti.

(Pv 3.26)
Te peço, Senhor, que sejas a segurança do
meu filho, e o impeça de cair em armadilhas.

Fidelidade

14

(Lm 3.25)

Senhor, que meu filho compreenda que
Tu és bom para aqueles que Te buscam e
que mantem a esperança em Ti.

19

Senhor, ajuda meu
filho a se lembrar de
que aqueles que planejam
o bem encontram amor e
fidelidade.

13

Buscando a Deus

17

Segurança

(Pv 14.22)

(2 Ts 3.3)
Eu te louvo, Senhor, pois és fiel; o Senhor
fortalecerá meu filho e o guardará do
Maligno

15

(Pv 10.9)
Ajuda-me, Senhor, a ensinar ao meu filho que
aquele que anda com integridade, anda com segurança.

18

Paz

Proteção de Deus

Sabedoria

09

Senhor, que meu filho aprenda que
a recompensa da humildade e do
temor a Ti são a riqueza, a honra e a vida.

Pureza

20

Responsabilidade

(Gl 6.5)
Ajuda-me, Senhor, a ensinar ao meu filho que
cada um deve ser responsável por suas próprias escolhas.
Cada um levará a sua própria carga.

