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"Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não 
há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos 

ser salvos." (Atos 4: 12). Ao reconhecer pessoalmente Jesus como seu 
Senhor e Salvador, peça ao Senhor para que você seja moldado 
pelo caráter de Cristo e que isso impacte e transforme a forma 
como você lida com sua família.

Dia 1

"E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará os seus corações e as suas mentes em 

Cristo Jesus." (Filipenses 4: 7). Peça a Deus para que sua 
vida seja enraizada nas profundas verdades da Palavra 
até que seus familiares sintam o perfume de Cristo 
através de você. 

“Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo 
o teu coração, e de toda a tua alma, e 

de todas as tuas forças. E estas palavras, que 
hoje te ordeno, estarão no teu coração; e as 
ensinarás a teus filhos e delas falarás assenta-
do em tua casa, e andando pelo caminho, e 
deitando-te e levantando-te. ” (Deuteronô-
mio 6:5-7)
 Ore por um casamento comprometido 
com as ordenanças do Senhor. Peça 
para que o Senhor lhes ensine a 
diligentemente aplicar as 
instruções e o conhecimento 
bíblico na rotina familiar, nas 
diferentes fases e idades de 
seus filhos, não apenas 
como regras, mas como 
prova do grande amor e 
entendimento da autori-
dade que Ele tem 
sobre suas vidas.

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

"O conselho do 
Senhor dura para 

sempre; os desígnios 
do seu coração, por 

todas as gerações." (Salmos 
33: 11). Um casal cristão 

entende a clara descrição 
bíblica dos papéis atribuídos ao 

marido e à esposa. Peça ao 
Senhor sabedoria e perseverança 

para você (ou seus pais) assumir esse 
compromisso

"Sujeitem-se uns aos outros, 
por temor a Cristo" (Efésios 

5:21). Peça ao Senhor para apontar-lhe 
alguma mudança de atitude necessária em 

sua vida, a fim de que possa servir plenamente 
aos membros da sua família segundo o papel 

que Ele lhe destinou.

Dia 6 “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. O propósito é que não sejamos mais 

como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, 
nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e 

pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro.” 
(Efésios 4:13-14). Ore para que sua família possa se dedicar ao 

estudo profundo das Escrituras, para que desta forma todos se 
tornem sábios e maduros. Que o Senhor ajude a sua família a 

colocar raciocínios e emoções sujeitas ao Senhorio de Cristo.

Dia 7 Dia 8"Grandemente se regozijará o 
pai do justo, e quem gerar a um 

sábio nele se alegrará." (Provérbios 23: 24). 
Peça ao Senhor para desenvolver nos homens de 

sua família o desejo pelo exercício da paternidade 
com amável autoridade, aprendendo a habilidade 

na comunicação com os filhos com segurança, bonda-
de e submissão à Palavra de Deus.  

Dia 9 "E disse o Senhor Deus: Não é bom que o 
homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora 

idônea para ele." (Gênesis 2: 18). Interceda pelas mulheres 
de sua família, para que entreguem suas vidas ao Senhor de 

modo a serem transformadas em uma mulher, esposa e mãe que 
agrade a Deus. Ore para que sua(s) filha(s) possam ser boas 

esposas e para que o Senhor conduza seu(s) filho(s) a buscarem 
moças que venham a ser auxiliadoras idôneas.

"Fui moço e já, agora, 
sou velho, porém jamais 
vi o justo desamparado, 
nem a sua descendência 
a mendigar o pão." 
(Salmos 37: 25). Ore 
para que os homens de 
sua família tenham a 
sabedoria do Pai no uso 
do dinheiro, sabendo 
dar ao Senhor e aos 
outros segundo as 
instruções da Palavra.

Orai sem 
cessar.

“
“



"Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito; e quem é 
injusto no pouco também é injusto no muito." (Lucas 16: 10).  

Peça a Deus para que sua família tenha os olhos voltados para a 
eternidade, desta forma, sendo fiéis, justos e constantes com tudo 
aquilo que tem recebido do Senhor.

Dia 10

Dia 13

"[...] e não deixes a instrução de tua mãe." 
(Provérbios 1: 8). Clame ao Senhor pela esposa 

e/ou mãe, para que desenvolva uma paixão profunda 
pela Palavra de Deus, desta forma capacitada a 

ensinar os filhos com as verdades espirituais 
aplicadas aos diferentes contextos na criação 

de filhos. Que o Senhor lhe abra os olhos 
para enxergar o que seus filhos necessi-

tam. 

Dia 11

"Agradeço 
a meu Deus 

toda vez que me lembro 
de vocês." (Filipenses 1: 3). 

Agradeça ao Senhor pelos 
pais que Ele separou para 

você e comprometa-se a honrá-
-los com o coração comprometi-

do com a Palavra de Deus. 

Dia 12

"Filhos, obedeçam a seus 
pais em tudo, pois isso 

agrada ao Senhor. (Colossenses 3: 
20)." Interceda pelos seus filhos, a fim de 

que descubram e cultivem a beleza e a 
simplicidade do espírito humilde, obediente 

e submisso à Palavra.

Dia 14

"Ouvi o ensino, sede sábios e não o 
rejeiteis." (Provérbios 8: 33). Busque no 

Senhor a capacitação para educar seus filhos e 
peça para que seu lar seja um ambiente de relaciona-

mento, educação e convívio agradável ao Senhor.

Dia 15

"O meu povo está sendo destruído porque lhe 
falta o conhecimento." (Oséias 4: 6). Ler a 

Bíblia em família é uma forma de adorar a Deus em conjun-
to, ser instruído pela Palavra e conversar sobre assuntos do 

Reino de Deus. Peça ao Senhor essa rotina em sua casa e louve 
ao Pai se esta rotina já faz parte do cotidiano do seu lar

Dia 16

"O conselho do 
Senhor dura para 

sempre; os desígnios 
do seu coração, por 

todas as gerações." (Salmos 
33: 11). Um casal cristão 

entende a clara descrição 
bíblica dos papéis atribuídos ao 

marido e à esposa. Peça ao 
Senhor sabedoria e perseverança 

para você (ou seus pais) assumir esse 
compromisso

"Sujeitem-se uns aos outros, 
por temor a Cristo" (Efésios 

5:21). Peça ao Senhor para apontar-lhe 
alguma mudança de atitude necessária em 

sua vida, a fim de que possa servir plenamente 
aos membros da sua família segundo o papel 

que Ele lhe destinou.

“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. O propósito é que não sejamos mais 

como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, 
nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e 

pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro.” 
(Efésios 4:13-14). Ore para que sua família possa se dedicar ao 

estudo profundo das Escrituras, para que desta forma todos se 
tornem sábios e maduros. Que o Senhor ajude a sua família a 

colocar raciocínios e emoções sujeitas ao Senhorio de Cristo.

"Fui moço e já, agora, 
sou velho, porém jamais 
vi o justo desamparado, 
nem a sua descendência 
a mendigar o pão." 
(Salmos 37: 25). Ore 
para que os homens de 
sua família tenham a 
sabedoria do Pai no uso 
do dinheiro, sabendo 
dar ao Senhor e aos 
outros segundo as 
instruções da Palavra.

Em tudo 
dai graças
“

“
"Vós, pais, 
não provo-
queis vossos 
filhos à ira, mas 
criai-os na discipli-
na e admoestação 
do Senhor." (Efésios 
6:4). Peça ao Senhor 
para que você e seu 
cônjuge aprendam a orar 
e a interceder verdadeira-
mente pelos seus filhos e que 
saibam, no temor do Senhor, 
identificar e confrontar a o 
orgulho e a rebeldia deles.

Dia 17 "Invoca-me no dia da 
angústia; eu te livrarei e 

tu me glorificarás." (Salmo 50: 15). O 
estresse e o cansaço do cotidiano 
podem comprometer o equilíbrio de um 
lar e dificultar a tomada de decisões.  
Coloque suas preocupações e prioridades 
em oração diante do Senhor, a fim de que 
suas escolhas e posturas sejam sábias e coeren-
tes com a fé que professa.

Dia 19 "Entretanto, pouco é necessário. [...] 
Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta 

não lhe será tirada." (Lucas 10: 42). Ore para que cada 
pessoa da sua casa saiba discernir o que é necessário, 
escolhendo os caminhos do Senhor. Peça a Deus que como 
a corça anseia pela água, assim vocês anseiem pela Palavra 
do Senhor. Que todos os membros de sua família, a começar 
por você, possam se dedicar a ler a bíblia diariamente, bem 
como se dedicar a oração em todo o tempo.

Dia 18 "Quando eu era filho em companhia do meu pai, 
tenro e único diante da minha mãe, então ele me 

ensinava e me dizia: retém em teu coração as minhas 
palavras; guarda os meus mandamentos e vive." (Provérbios 

4: 3-4). A educação dos filhos exige interesse genuíno pela 
família e muitos pais se sentem angustiados quando se 

deparam com seus erros. Peça perdão a Deus pelas suas 
falhas e orientação para o resgate pleno dos valores 

bíblicos em seu lar.

Dia 20 A mulher sábia edifica a sua casa, 
mas com as próprias mãos a insensa-

ta derruba a sua." (Provérbios 14: 1). Nunca é 
tarde para começar a construir um lar 

alicerçado na Palavra do Senhor. Peça a 
Deus para mostrar a você / sua esposa 

/sua mãe as atitudes necessárias para a 
construção de um lar sólido e agradá-

vel a Ele. Também louve a Deus pela 
vida dela, e peça para que Ele lhe 

ajude a ser alguém que demonstra 
apreço e gratidão por sua vida.



"Agradeço 
a meu Deus 

toda vez que me lembro 
de vocês." (Filipenses 1: 3). 

Agradeça ao Senhor pelos 
pais que Ele separou para 

você e comprometa-se a honrá-
-los com o coração comprometi-

do com a Palavra de Deus. 

"Filhos, obedeçam a seus 
pais em tudo, pois isso 

agrada ao Senhor. (Colossenses 3: 
20)." Interceda pelos seus filhos, a fim de 

que descubram e cultivem a beleza e a 
simplicidade do espírito humilde, obediente 

e submisso à Palavra.

"Ouvi o ensino, sede sábios e não o 
rejeiteis." (Provérbios 8: 33). Busque no 

Senhor a capacitação para educar seus filhos e 
peça para que seu lar seja um ambiente de relaciona-

mento, educação e convívio agradável ao Senhor.

"O meu povo está sendo destruído porque lhe 
falta o conhecimento." (Oséias 4: 6). Ler a 

Bíblia em família é uma forma de adorar a Deus em conjun-
to, ser instruído pela Palavra e conversar sobre assuntos do 

Reino de Deus. Peça ao Senhor essa rotina em sua casa e louve 
ao Pai se esta rotina já faz parte do cotidiano do seu lar

Vinde a mim, 
todos os que 

estais cansados 
e oprimidos, 

e eu vos 
aliviarei.

“

“

"Quando eu era filho em companhia do meu pai, 
tenro e único diante da minha mãe, então ele me 

ensinava e me dizia: retém em teu coração as minhas 
palavras; guarda os meus mandamentos e vive." (Provérbios 

4: 3-4). A educação dos filhos exige interesse genuíno pela 
família e muitos pais se sentem angustiados quando se 

deparam com seus erros. Peça perdão a Deus pelas suas 
falhas e orientação para o resgate pleno dos valores 

bíblicos em seu lar.

Dia 21

Dia 22

A mulher sábia edifica a sua casa, 
mas com as próprias mãos a insensa-

ta derruba a sua." (Provérbios 14: 1). Nunca é 
tarde para começar a construir um lar 

alicerçado na Palavra do Senhor. Peça a 
Deus para mostrar a você / sua esposa 

/sua mãe as atitudes necessárias para a 
construção de um lar sólido e agradá-

vel a Ele. Também louve a Deus pela 
vida dela, e peça para que Ele lhe 

ajude a ser alguém que demonstra 
apreço e gratidão por sua vida.

"Deus derramou seu amor em nossos corações, por 
meio do Espírito Santo que ele nos concedeu." 

(Romanos 5: 5). Amar é uma decisão. Através do Espírito Santo, 
somos capazes de amar profundamente o nosso próximo. Clame 
pela ajuda de Deus para que os membros de sua família decidam 
amar uns aos outros. O amor é sofredor, é benigno; o amor não é 
invejoso; o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não 
se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não 
suspeita mal; O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a 
verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ore para que 
essas sejam as marcas do seu matrimônio, do seu relacionamento com seus 
filhos e/ou pais, do seu relacionamento com a família estendida

"Se confessarmos os nossos 
pecados, ele é fiel e justo 

para perdoar os nossos pecados e nos 
purificar de toda injustiça." (I João 1: 9). 
Tal como Deus nos perdoou, devemos 
perdoar quem nos ofende. Peça para 
Deus lhe ajudar a ser alguém que 
perdoa. Pratique o perdão. Guardar 
ressentimentos afasta as pessoas, nos 
deixa amargos e com o coração endure-
cido.  Clame para que você seja alguém 
que libera o perdão. Peça a Deus para 
ajudá-la(lo) a lidar com problemas e 
falhas do restante da sua família de 
forma misericordiosa e graciosa.

Dia 24 "Este é o dia que o Senhor fez; 
regozijemo-nos e alegremo-nos 

nele." (Salmos 118: 24). Louve a Deus por mais 
este dia de vida! Adore a beleza de Sua 
santidade e sejam gratos por tão grande 
salvação! Peça a Deus que a gratidão possa 
abundar em suas vidas e para que seus olhos 
estejam atentos para todas as maravilhas e 
benefícios que o Senhor tem lhes concedido 
como família e individualmente.

Dia 26 “O temor do Senhor é fonte de 
vida, e afasta das armadilhas da 

morte.” (Pv 14:27)  Clame a Deus por temor e 
tremor! Que sua família possa caminhar diaria-
mente se lembrando que o nosso Deus é 
onisciente, onipresente e onipotente. Ore para 
que pessoas, desejos, problemas não tomem 
proporções maiores que o Senhor, lembrando 
que Ele deve ser agradado em primeiro lugar. 

Dia 25 "Ensina-nos a contar os nossos dias 
para que o nosso coração alcance 

sabedoria." (Salmos 90: 12). Em oração, 
avalie os afazeres de sua família, aquilo 
que vocês tem priorizado e a forma como 
você tem se envolvido com esses temas. 
Peça ao Senhor o reconhecimento das 
mudanças necessárias para o cultivo 
de uma vida piedosa como priorida-
de em seu lar. Ore para que vocês 
sejam dedicados na obra do 
Senhor e participantes ativos do 
Corpo de Cristo. 

Dia 23 “Todos tropeçamos de 
muitas maneiras. Se 

alguém não tropeça no falar, tal 
homem é perfeito, sendo também capaz 
de dominar todo o seu corpo.” 
(Tg 3:2).  A comunicação é de vital impor-
tância e precisa ser prioridade em nossos 
relacionamentos, principalmente em nosso lar. 
Peça que Deus lhe capacite a ter lábios que 
falam apenas a verdade, com mansidão e respei-
to. Que suas palavras nunca sejam de engano, 
malícia, difamação ou hipocrisia. Clame para que o 
Senhor vigie a porta dos seus lábios, para que de sua 
boca não saia palavras torpes, mas unicamente 
palavras para edificação, conforme a necessidade, a fim 
de transmitir graça aos que ouvem.

Ame o Senhor, 
o seu Deus de

 todo o seu coração

“
“



Dia 27 "Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não 
está em nós." (1 João 1: 8). Peça a Deus que sonde e examine o seu coração, para lhe 

mostrar faltas e falhas de sua vida, hábitos pecaminosos ou comportamentos ofensivos, mesmo sem a 
intenção. Clame a Deus para que sempre lhe traga a lembrança de que viver em pureza deve ser um 
alvo de sua vida, e que este desejo possa ser percebido por todos de sua casa.

Dia 28 "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo 
próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, 

enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmen-
te aos da família da fé." (Gálatas 6: 9-10). Peça ao Senhor para 
desenvolver em você um coração de servo em sua casa. Ore para 
que você possa servir os seus familiares como se fosse para o 
Senhor, com alegria, excelência e dedicação.  

Dia 29 "Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, 
como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício 

de aroma agradável a Deus." (Efésios 5: 1-2). 
Peça a Deus para guiar e dar poder ao seu crescimento espiritual, de maneira a fortalecê-
-lo no cumprimento do papel que o Senhor lhe confiou na sua família. 

Dia 30

Dia 31

“...porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. (Josué 24:15). Ore para que 
sua família esteja sempre com a esperança renovada no Senhor, e certa da 

provisão e do amor que Ele derrama e derramará todos os dias de suas vidas. Clame a 
Deus para que desafios, pressões e tribulações não desviem os seus pés de caminharem 
em fidelidade e santidade. Que sua casa possa ser reconhecida como um lar que adora 
a Deus em espírito e em verdade, pela forma como vocês vivem e se relacionam com 
todos.

Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor; tirei do 
seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. (Oséias 

11:4) Adore a Deus pela sua bondade e misericórdia. Adore a Deus pela 
Suas intervenções em sua vida e de sua família. Louve o Senhor pela 
provisão diária e pela Sua presença infinita. Adore-o por tão grande 
salvação.
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