Maio 2016

BOLETIM DE ORAÇÃO

“Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o
temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que
guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus
preceitos.” - Salmos 103:17-18

SEGUNDA-FEIRA
PALAVRAS QUE EDIFICAM – Ore para que em nossas famílias
todos estejam prontos para falar somente aquilo que for edificar o outro.
Que nossas bocas se calem ao sentirmos a tentação de falar algo que
não vai agradar a Deus.
Medite em Efésios 4:29-30

TERÇA-FEIRA
CONTENTAMENTO – Ore para que as famílias da IBCU possam viver

contentes com o que têm recebido do Senhor, sem queixas ou murmurações.
Medite em 1Timóteo 6: 6-8

QUARTA-FEIRA
Ore pelas famílias que estão enfrentando
dificuldades em seus relacionamentos. Ore para que esses irmãos achem
na Palavra de Deus a sabedoria para superar suas crises.
Medite em Tiago 3:17
FAMÍLIAS EM CRISE –

QUINTA-FEIRA
Compartilhe com sua
família, pois é nela que você encontrará as pessoas que mais se interessam verdadeiramente por sua felicidade e sucesso. Ore para que nossas
famílias desfrutem de plena intimidade e estejamos prontos para suportar uns aos outros nos desafios do dia-a-dia, tendo a Palavra como farol
que nos leva a um porto seguro.
Medite em Colossenses 3:16
PRECISA DE UMA OPINIÃO SÁBIA? –

SEXTA-FEIRA
NÃO VOS CONFORMEIS – Que nossas famílias não se conformem

com um proceder que não seja aceitável diante de Deus. Que o Espírito
de Deus nos incomode quando estivermos em pecado, quebrantando
nosso coração e dando-nos seu perdão.
Medite em Romanos 12:1-2

SÁBADO
AMOR – Ore para que as famílias da IBCU sejam sensíveis às necessi-

dades dos irmãos em Cristo, que passam por dificuldades em áreas
diversas. Clame a Deus para que possamos sentir prazer em ajudar os
mais necessitados.
Medite em Mateus 25:35-40

DOMINGO
OBEDIÊNCIA – Ore para que as famílias estudem a Palavra juntos, e

desejem cumprir os mandamentos do Senhor de todo coração.
Medite em Tiago 1:22
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temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que
guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus
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SEGUNDA-FEIRA
HUMILDADE – Em nossa vida diária, muitas vezes, agimos com
orgulho e egoísmo. Que as famílias possam seguir o exemplo de Jesus,
que apesar de ser Deus, esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo. Ore
por isso!
Medite em Filipenses 2:5-7

TERÇA-FEIRA
OUVIR E FALAR – Demonstrar genuíno interesse pelo que o outro
fala é um grande passo para a construção de relacionamentos cheios de
respeito e consideração. Ore para que nossas famílias exercitem o "ouvir"
antes do "falar". Que o Senhor nos dê sabedoria e disciplina para
cultivarmos essa prática de amor.
Medite em Provérbios 18:13

QUARTA-FEIRA
DIANTE DE DEUS – Nada é capaz de nos unir mais do que, juntos, de

joelhos, reconhecermos que necessitamos e dependemos da presença de
Deus em nossas vidas! Ore para que nossas famílias separem um tempo
diário para oração, apresentando ao Pai nossos fardos, clamando pela
ajuda divina, convidando o Senhor para caminhar ao nosso lado!
Medite em Mateus 18:20

QUINTA-FEIRA
PERDÃO – Amar também significa admitir o erro e pedir perdão.

Ore
para que o orgulho e a teimosia não prevaleçam em nossas famílias. Ao
contrário, que reconhecer o erro e chegar-se tanto para pedir perdão
quanto para perdoar seja um hábito.
Medite em Mateus 6:12

SEXTA-FEIRA
REFEIÇÃO – Sua família está sempre correndo, com muitos compro-

missos, mal conseguem engolir um lanche rápido juntos? Ore para que
nossas famílias priorizem o tempo para fazerem uma refeição diária
juntos, tempo de qualidade e de compartilhar, de fortalecer não só o
corpo mas também os laços familiares.
Medite em Romanos Deuteronômio 8:10

SÁBADO
PUREZA – Ore para que nossas famílias tenham seus corações puros,

para que seus pensamentos, palavras e atitudes glorifiquem ao nosso Deus.
Medite em Salmos 51:10

DOMINGO
Ore para que o Senhor nos
faça atentos e seletivos quanto ao que o mundo nos apresenta, que
tenhamos cuidado que não caiamos em ciladas! Que nossas famílias
tomem posse da armadura que Deus nos oferece graciosamente.
Medite em Colossenses 2:6-8
CUIDADO COM FILOSOFIAS VÃS –
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SEGUNDA-FEIRA
PARE AGORA! – Quantas vezes você pensa em sua família ao longo

do dia? Você tem ideia dos problemas ou dificuldades que cada um
possa estar enfrentando? Ore agora por cada um de sua família, peça a
Deus que lhes conceda sabedoria, direção e proteção contra o mal! Que
possam desfrutar de alegria e paz, mesmo nas adversidades da vida.
Medite em Salmos 91

TERÇA-FEIRA
Ore para que nossas famílias tenham sabedoria para
administrar os recursos financeiros que nos são providos por Deus. Que
reconheçamos, antes de tudo, que os recursos não nos pertencem,
somos apenas seus administradores.
Medite em Salmos 39:4-7

FINANÇAS –

QUARTA-FEIRA
Ore para que as famílias saibam resolver as diferenças de
opiniões entre pais e filhos de modo respeitoso. Que acima de tudo não
alimentem ressentimentos, e que saibamos nos submeter à Palavra de
Deus, decidindo por honrar nossos pais.
Medite em Deuteronômio 5:16
RESPEITO –

QUINTA-FEIRA
FÉ – Ore para que nossas famílias sejam alimentadas pelo Senhor com

a sua Palavra, e assim, possamos crescer em maturidade, de tal maneira
que experimentemos o que é uma vida baseada na fé para a qual fomos
chamados.
Medite em Efésios 4:4-7

SEXTA-FEIRA
Ore para que nossa família encontre identidade em
Deus. Que Ele nos ajude a entender nosso valor através de Seus olhos e
de Seus padrões. Que possamos reconhecer as qualidades singulares que
Deus nos deu como família e individualmente, e sejamos gratos por elas.
Medite em 2 Coríntios 3:18

IDENTIDADE –

SÁBADO
O FALAR – Ore para que o Espírito de amor reine sobre as palavras

trocadas em família. Que haja respeito entre nós, e que sempre usemos
palavras de estímulo, sem contendas. Que também as palavras dos
nossos corações sejam aceitáveis aos olhos do Senhor.
Medite em Eclesiastes 10:12

DOMINGO
CAMINHANDO COM ELE – Ore para que o Senhor crie em nossas

famílias corações limpos e que renove a firmeza de nosso espírito. Que
Ele não permita que nos afastemos de Sua presença, e não afaste de
nós o seu Santo Espírito.
Medite em Salmos 51: 10-11

#somos1emoracao

Maio 2016

BOLETIM DE ORAÇÃO

“Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o
temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que
guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus
preceitos.” - Salmos 103:17-18

SEGUNDA-FEIRA
APERFEIÇOAMENTO MÚTUO – Ore para que as famílias se
esforcem para terem atitudes que conduzam à paz dentro do
lar e ao aperfeiçoamento no Senhor.

Medite em Romanos 14:19

TERÇA-FEIRA
Que nossas vidas possam refletir o amor de Deus em
nossos lares, ao servirmos nossos queridos, e imitando nosso Senhor
Jesus Cristo.
Medite em Lucas 22:27
SERVIÇO –

QUARTA-FEIRA
FRUTOS DO ESPÍRITO – Ore para que as famílias da IBCU andem no

Espírito, demonstrando assim todos os frutos resultantes desse
caminhar.
Medite em Gálatas 5:22-23

QUINTA-FEIRA
PERSEVERANÇA – Muitas famílias têm passado por tribulações e
sofrimentos diversos. Ore para que Deus seja o consolo e refúgio desses
irmãos. Que em família, eles aprendam a confiar na providência divina,
e que sejam fortalecidos na fé.
Medite em Romanos 8:35-39

SEXTA-FEIRA
TESTEMUNHO – Clame ao Senhor pelas famílias em que há queridos

que não se renderam à cruz de Cristo ainda, para que sejam revestidas
de sabedoria e ousadia para testemunharem sobre a misericórdia e
graça de Deus.
Medite em Marcos 5:9

SÁBADO
DILIGÊNCIA – Ore para que os pais de nossa igreja sejam diligentes

em ensinar a Palavra de Deus aos seus filhos.
Medite em Deuteronômio 6:7

DOMINGO
ORIENTAÇÃO – Ore para que estejamos, a cada dia, sob a orienta-

ção de Deus. Clame para que nos lembremos que para sermos orientados pelo Pai, precisamos viver dentro da Sua vontade.
Medite em Provérbios 16:9
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Ore para que as famílias saibam resolver as diferenças de
opiniões entre pais e filhos de modo respeitoso. Que acima de tudo não
alimentem ressentimentos, e que saibamos nos submeter à Palavra de
Deus, decidindo por honrar nossos pais.
Medite em Deuteronômio 5:16
RESPEITO –

QUINTA-FEIRA
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palavras de estímulo, sem contendas. Que também as palavras dos
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SEGUNDA-FEIRA
CONTROLANDO AS EMOÇÕES – Ore para que Deus nos livre de
todo tipo de emoção negativa, sendo livres para compartilhar com
nossos familiares nossos sentimentos. Ore ainda para que Ele nos ensine
a enxergar além das circunstâncias e a confiar nEle.
Medite em Provérbios 28:26

TERÇA-FEIRA
CORAÇÃO PERDOADOR – Ore para que sejamos capacitados a ser

pessoas misericordiosas, que não carreguemos mágoas ou rancor em
nossos corações. Ore para que jamais sejamos cegados pelas trevas da
falta de perdão.
Medite em Mateus 5: 23,24

QUARTA-FEIRA
PRIORIDADES – Ore para que o Senhor nos ajude a organizar nossas

prioridades: escolher uma vida que permita encontrar tempo a sós com
Deus, um lugar de quietude em Sua presença, todos os dias.
Medite em Mateus 6:33

QUINTA-FEIRA
Ore para que tenhamos corações jubilosos,
sempre dando graças em todas as coisas, e assim conhecendo a paz que
excede todo o entendimento.
Medite em Salmos 100:4
ATITUDE GRATA –

SEXTA-FEIRA
RELACIONAMENTOS – Ore para que Deus nos mostre a importância de mantermos amizades piedosas, que sejamos sábios em manter
relacionamentos com familiares, vizinhos, colegas de trabalho. Que Ele
nos dê discernimento para ficarmos longe de más influências.
Medite em João 13:34,35

SÁBADO
INTEGRIDADE – Ore para que o Senhor nos faça filhos íntegros, que

nos dê forças para dizer "sim" ou "não" quando necessário. Que Ele nos
capacite para permanecermos firmes naquilo que sabemos ser certo, e
não ceder às pressões do mundo.
Medite em Provérbios 11:3

DOMINGO
Ore para que Deus nos encha do Seu temor, e nos dê
sabedoria para tomarmos todas as nossas decisões baseados em Suas
revelações.
Medite em Provérbios 1:5
ESCOLHAS –
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SEGUNDA-FEIRA
Muitas vezes quero fazer mais o que eu quero, do que fazer o que Deus
quer. Isso não é bom! Você não é o mais importante dentro da sua casa.
Ore para Deus te dar o desejo de servir às pessoas que vivem com
você em casa. Jesus é o nosso maior exemplo!
Medite em Filipenses 2:3-8

TERÇA-FEIRA
Alegria por ter a DEUS: isso é muito especial! Agradeça a Deus pelo
sacrificio de Jesus na cruz, e que não temos motivo nenhum para
reclamar. Agradeça pelo que Deus é: BOM, PACIENTE, PROTETOR,
CRIADOR DE TUDO, TODO PODEROSO.
Medite em Salmos 145:1-3

QUARTA-FEIRA
Você conhece os pastores da Igreja? Pergunte aos seus pais sobre eles. Hoje
vamos lembrar de orar pelos pastores e pela liderança da Igreja, não
é fácil cuidar das ovelhas do rebanho. E nós somos ovelhas difíceis de
cuidar! Ore para que eles sejam fiéis com a Palavra de Deus, honestos,
prontos para ensinar, que sejam exemplos dentro da casa deles também.
Medite em 1Timóteo 3:2-5

QUINTA-FEIRA
A mamãe corre bastante e precisa da sua ajuda: você pode ajudar
orando por ela! Pergunte se ela tem algum motivo para você orar! E ore
para que ela escolha o que para Deus é mais importante, que ela tenha
um espírito doce e tranquilo.
Medite em 1Pedro 3:3-4

SEXTA-FEIRA
Às vezes a nossa familia passa por alguma coisa triste ou que traz medo.
Ore para que coloquem tudo isso no colo de Jesus, confiando nEle,
porque Jesus sabe de tudo o que estão passando e não vai deixar você e sua
família sozinhos! Ele estará com vocês pelo tempo difícil, ele sempre está
conosco!
Medite em Salmos 23:1-4

SÁBADO
Hoje você vai pedir a Deus para que você e sua família tenham o
hábito de orar! Hábito é tudo que fazemos diariamente, como tomar
banho, comer, …. e ouvir e falar com Deus deve ser um deles! Peça a Deus
para que sua família seja uma familia de oração, como Jesus foi quando
esteve aqui.
Medite em 1Tessalonicenses 5:17

DOMINGO
Um pequeno missionário: você pode falar com seus colegas, primos,
tios, avós sobre Jesus...peça a Deus que você e sua família falem do amor
de Deus, que a vergonha não seja uma barreira para que você e sua
familia contem sobre o Plano de Salvação para as pessoas.
Medite em 2Timóteo 1:7-8
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temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que
guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus
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SEGUNDA-FEIRA
Deus quer que nosso lar seja um exemplo para as pessoas que ainda
não O conhecem. Que tal orar para nossa casa ser um lugar de união e
amor, para que antes de brigar (com meus irmãos e irmãs), eu queira ser
exemplo para eles?
Medite em João 13:35

TERÇA-FEIRA
Deus deseja que a Palavra d´Ele seja passada de pai para filho, para que
os filhos passem para seus filhos...de geração à geração. Ore pelos seus
pais, para que eles sejam um exemplo de cristãos dentro de casa, e
treinadores da Palavra para você e seus irmãos.
Medite em Deuteronomio 6:6-7

QUARTA-FEIRA
Se Deus diz que você deve obedecer o Papai e a Mamãe, você deve
obedecer! Ore para Deus ajudá-lo a ser obediente, buscando imitar a
obediência de Jesus.
Medite em Colossenses 3:20

QUINTA-FEIRA
Não tenha medo de falar a Verdade! É melhor sofrer as consequências
do que desagradar a Deus! Em Provérbios 12:22 Deus diz que Ele odeia
lábios mentirosos, mas fica muito feliz com os que falam a verdade. Ore
para Deus ajudá-lo a lembrar deste versiculo toda vez que você desejar
mentir para as pessoas.
Medite em Provérbios 12:22

SEXTA-FEIRA
Às vezes os pais se preocupam com muitas coisas, eles tem bastante
tarefas...; então, hoje vamos orar para que eles não deixem que isso tire
deles a alegria e a paz. Ore para que eles coloquem tudo diante de Deus
por meio das orações e confiem nEle, pois só Deus dá esta paz.
Medite em Filipenses 4:6-7

SÁBADO
Jesus ensina que devemos confessar todo tipo de pecado que me
afasta de Deus. Ore por você e pela sua familia, para que nenhum pecado
fique guardado no coração, sendo um muro que nos separe de Deus.
Medite em 1 João 1:9

DOMINGO
Você vai orar hoje por pessoas da sua família que não conhecem a
Deus! Coloque os nomes dessas pessoas aqui em baixo:
__________________________________________
Ore para que elas entendam que Cristo morreu por elas e que Ele é o
Caminho, a Verdade e a Vida, e que elas se entreguem a Cristo como
Salvador!
Medite em João 3:16
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