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O CRISTÃO E A POLÍTICA | Ore para que Deus ilumine os 
cristãos brasileiros para se envolverem em assuntos políticos, 

adquirindo conhecimento, mas sempre colocando sua esperança em 
Cristo e no seu Reino.
Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas 
que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. 
Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas 
terrenas. Colossenses 3.1,2

Dia 1 SAÚDE | Ore para que Deus direcione os passos do nosso atual 
ministro da saúde, dos governadores e prefeitos, para que 

invistam os recursos para a saúde de forma honesta e eficiente, preservando 
a saúde da população, principalmente dos mais carentes. 
Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-
-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Êxodo 23.25

PRINCÍPIOS BÍBLICOS | Interceda pela direção do 
Senhor na política econômica, na diplomacia e nas 

relações internacionais do Brasil, pedindo que os princípios 
bíblicos sejam enraizados no Brasil!
"Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo 
e os que nele habitam" Salmo 24.1

CONFLITOS DA SOCIEDADE | Ore para 
que Deus diminua as tensões dos 

diferentes grupos que formam nossa sociedade, 
e que as pessoas consigam exercitar mais a 
tolerância, a paciência e o amor ao próximo. 
Que nós, cristãos, sejamos exemplos na 
nossa conduta! 
Lembre a todos que se sujeitem aos 
governantes e às autoridades, sejam 
obedientes, estejam sempre prontos 
a fazer tudo o que é bom, não 
caluniem a ninguém, sejam pacífi-
cos e amáveis e mostrem sempre 
verdadeira mansidão para 
com todos os homens. 
Tito 3.1,2

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

JUDICIÁRIO
Oremos por um 

Poder Judiciário com 
juízes honestos, justos, 

incorruptíveis e que 
cumpram o direito democrá-

tico.
 “Praticar a justiça é alegria 

para o justo, mas espanto, para 
os que praticam a iniquida-

de.”Provérbios 21.15

CAMPINAS| As decisões 
governamentais influen-

ciam nossas vidas. Ore para que o atual 
prefeito e os vereadores de Campinas 

exerçam seus mandatos olhando os interes-
ses da população.

"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

Dia 6 SEGURANÇA PÚBLICA | Que o Nosso 
Senhor possa guardar a população do 

mal praticado por criminosos, auxiliando as forças de 
segurança e protegendo os agentes da lei que desempe-

nham esta função. 
Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, 

aos oficiais e ao restante do povo: "Não tenham medo deles. 
Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por 

seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e 
por suas casas". Neemias 4.14

Dia 7 Dia 8BRASIL | Que o Senhor transfor-
me o Brasil em um país com um 

grande número de cristãos genuínos, atuantes 
na divulgação do Evangelho, tanto nacional-

mente quanto nos países de língua portuguesa.
Como é feliz a nação que tem o Senhor como 

Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer! 
Salmos 33.12

Dia 9 EMPREGO | Peça para que Deus permita 
que sejam criadas rapidamente as condições 

econômicas que gerem uma retomada do emprego, e que 
ampare os desempregados, suprindo suas necessidades até 

que uma nova porta de emprego seja aberta. 
Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei, da tua 

retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que 
sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo, e 

as colinas, o fruto da justiça. Salmos 72.1-3

ESTADO DE SÃO PAULO
Peça a Deus sabedoria e 
entendimento para os 
passos do governador. 
Que ele possa agir com 
integridade e justiça, 
utilizando os recursos do 
nosso estado de forma 
apropriada.
“O coração do rei é 
como um ribeiro de 
águas caudalosas nas 
mãos do SENHOR; este o 
inclina para onde 
deseja.” Pv 21.1

Orai sem 
cessar.

“
“



SAÚDE | Ore para que Deus direcione os passos do nosso atual 
ministro da saúde, dos governadores e prefeitos, para que 

invistam os recursos para a saúde de forma honesta e eficiente, preservando 
a saúde da população, principalmente dos mais carentes. 
Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando-
-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Êxodo 23.25

Dia 10

Dia 15

EDUCAÇÃO | Que Deus conduza professores e 
professoras para ensinarem às nossas crianças 

conteúdos sem a interferência de ideologias. Ore para 
que os pais cristãos estejam atentos às sutilezas e 

possam ser participantes da educação de seus 
filhos.

“Guardei no coração a tua palavra para 
não pecar contra ti.” Sl 119.11 

Dia 11

LEIS | Peça 
a Deus para 

que as leis do nosso país 
espelhem o caráter dele.

"A justiça engrandece a 
nação, mas o pecado é uma 

vergonha para qualquer povo." 
Provérbios 14.34

Dia 12

IDEOLOGIAS | Peça a 
Deus que a nossa socieda-

de esteja alerta aos riscos da implemen-
tação sutil de ideologias concebidas sob 

princípios contrários às escrituras. Que o 
povo de Deus esteja preparado para atuar 

de forma relevante nos meios onde estão 
inseridos. 

Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e 
adoraram e serviram a coisas e seres criados, em 

lugar do Criador, que é bendito para sempre. 
Amém. Por causa disso Deus os entregou a paixões 

vergonhosas. Romanos 1:25,26a

Dia 13

CIDADANIA | Ore para que, em sua vida, 
cidadania e cristianismo andem lado a lado, 

como recomenda a Palavra.
"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 firmes num só 
espírito, lutando unânimes pela fé evangélica." Filipenses 1.27

Dia 14

JUDICIÁRIO
Oremos por um 

Poder Judiciário com 
juízes honestos, justos, 

incorruptíveis e que 
cumpram o direito democrá-

tico.
 “Praticar a justiça é alegria 

para o justo, mas espanto, para 
os que praticam a iniquida-

de.”Provérbios 21.15

ESTADO DE SÃO PAULO
Peça a Deus sabedoria e 
entendimento para os 
passos do governador. 
Que ele possa agir com 
integridade e justiça, 
utilizando os recursos do 
nosso estado de forma 
apropriada.
“O coração do rei é 
como um ribeiro de 
águas caudalosas nas 
mãos do SENHOR; este o 
inclina para onde 
deseja.” Pv 21.1

Em tudo 
dai graças
“

“
RESPEITO
Ore para que 
como filhos de 
Deus possamos 
nos sujeitar às 
autoridades que 
nos governam, não 
murmurando ou 
difamando nossas 
autoridades
"Lâmpada para os meus 
pés é a tua Palavra e luz 
para os meus caminhos." 
(Salmo 119: 105)

Dia 16 UNIDADE | Peça a 
Deus para que a 

Igreja de Cristo atue em unidade, 
fazendo diferença no mundo caído.
"Ora, vocês são o corpo de Cristo e 
cada um de vocês, individualmente, é 
membro desse corpo." 1Coríntios 12.27

Dia 17 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
Peça que o Senhor abençoe o 

presidente, e que ele possa conduzir a nação 
com sabedoria, discernimento e prudência.
Todos devem sujeitar-se às autoridades governa-
mentais, pois não há autoridade que não venha 
de Deus; as autoridades que existem foram por ele 
estabelecidas. Romanos 13.1

Dia 18 RECURSOS PÚBLICOS | Ore para que o 
Senhor permita que somente as empresas e 

instituições que realizam um trabalho que agregue valor 
para a população sejam preservadas, acabando com os 
contratos que drenam recursos para fins escusos. 
O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe 
dão prazer. Provérbios 11.1

Dia 19 IGREJA BATISTA FONTE & REGIÃO METROPOLITA-
NA DE CAMPINAS | Que o Senhor possa nos usar 

na pregação e ensino do evangelho na Região Metropolitana 
de Campinas, seja virtualmente, pela implantação de novas 

igrejas, ou através das nossas programações.  
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes 

ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos 
tempos". Mateus 28.19,20

Dia 20 SERVIDOR PÚBLICO| Hoje é dia de 
interceder pelo Brasil, pedindo 

misericórdia por todos os servidores públicos. 
Que esses profissionais sejam diligentes nos 

seus trabalhos! Que os órgãos do sistema 
público de saúde, educação, ciência e 

tecnologia e segurança pública, possam 
ser eficientes em suas funções.

"Como é feliz o povo assim abençoa-
do! Como é feliz o povo cujo Deus é 

o Senhor!" Salmo 144.15

MEMBROS DA NOSSA IGREJA | Peça ao Senhor 
que os membros de nossa Igreja sejam pessoas 

exemplares na sociedade, cumprindo com suas obrigações 
legais, e que assim se tornem referência de conduta para os 
demais cidadãos. 
E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma 
vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina 
a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos 
homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de 
vocês, que está nos céus". Mateus 5.15,16

DESENVOLVIMENTO | Ore 
para que o Senhor permita 

que o desenvolvimento social dos 
próximos anos sirva não somente para 
melhorar as condições de vida da 
população, mas que permita um alcance 
maior e mais rápido da Palavra de Deus 
aos descrentes e aos povos ainda não 
alcançados. 
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.
2 Crônicas 7.14

MINISTÉRIO PÚBLICO | Peça a Deus 
que preserve a atuação do ministério 

público, principalmente no combate à corrupção 
que assola as nossas instituições políticas. 
A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma 
vergonha para qualquer povo. Provérbios 14.34

POVO NÃO CRISTÃO| Peça a Deus 
por sua misericórdia sobre os descren-

tes de nossa nação, e que o Evangelho de Cristo 
transforme o coração de muitos em nosso país. 
Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam 
deprecações, orações, intercessões, e ações de 
graças, por todos os homens; Pelos reis, e por todos 
os que estão em eminência, para que tenhamos 
uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e 
honestidade; Porque isto é bom e agradável diante 
de Deus nosso Salvador, que quer que todos os 
homens se salvem, e venham ao conhecimento da 
verdade. Porque há um só Deus, e um só Mediador 
entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 
1 Timóteo 2.1-5



IDEOLOGIAS | Peça a 
Deus que a nossa socieda-

de esteja alerta aos riscos da implemen-
tação sutil de ideologias concebidas sob 

princípios contrários às escrituras. Que o 
povo de Deus esteja preparado para atuar 

de forma relevante nos meios onde estão 
inseridos. 

Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e 
adoraram e serviram a coisas e seres criados, em 

lugar do Criador, que é bendito para sempre. 
Amém. Por causa disso Deus os entregou a paixões 

vergonhosas. Romanos 1:25,26a

CIDADANIA | Ore para que, em sua vida, 
cidadania e cristianismo andem lado a lado, 

como recomenda a Palavra.
"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 firmes num só 
espírito, lutando unânimes pela fé evangélica." Filipenses 1.27

Vinde a mim, 
todos os que 

estais cansados 
e oprimidos, 

e eu vos 
aliviarei.

“

“

Dia 21

Dia 22

MEMBROS DA NOSSA IGREJA | Peça ao Senhor 
que os membros de nossa Igreja sejam pessoas 

exemplares na sociedade, cumprindo com suas obrigações 
legais, e que assim se tornem referência de conduta para os 
demais cidadãos. 
E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma 
vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina 
a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos 
homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de 
vocês, que está nos céus". Mateus 5.15,16

DESENVOLVIMENTO | Ore 
para que o Senhor permita 

que o desenvolvimento social dos 
próximos anos sirva não somente para 
melhorar as condições de vida da 
população, mas que permita um alcance 
maior e mais rápido da Palavra de Deus 
aos descrentes e aos povos ainda não 
alcançados. 
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.
2 Crônicas 7.14

Dia 24 MINISTÉRIO PÚBLICO | Peça a Deus 
que preserve a atuação do ministério 

público, principalmente no combate à corrupção 
que assola as nossas instituições políticas. 
A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma 
vergonha para qualquer povo. Provérbios 14.34

Dia 26 POVO NÃO CRISTÃO| Peça a Deus 
por sua misericórdia sobre os descren-

tes de nossa nação, e que o Evangelho de Cristo 
transforme o coração de muitos em nosso país. 
Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam 
deprecações, orações, intercessões, e ações de 
graças, por todos os homens; Pelos reis, e por todos 
os que estão em eminência, para que tenhamos 
uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e 
honestidade; Porque isto é bom e agradável diante 
de Deus nosso Salvador, que quer que todos os 
homens se salvem, e venham ao conhecimento da 
verdade. Porque há um só Deus, e um só Mediador 
entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 
1 Timóteo 2.1-5

Dia 25 INTERFERÊNCIA DO ESTADO NA 
IGREJA | Que a liberdade de culto 

seja preservada em nosso país. 
"Todos os confi¬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

Dia 23 IGREJA BRASILEIRA 
Ore para que o Senhor 

preserve o Evangelho genuíno, 
abrindo os olhos das pessoas para os 
falsos mestres e falsos profetas que tem 
arrebanhado multidões de pessoas 
enganadas com promessas falsas de prospe-
ridade e vida sem tribulações, impedindo o 
avanço da Palavra de Deus. 
“Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil 
para o ensino, para a repreensão, para a 
correção e para a instrução na justiça, para que o 
homem de Deus seja apto e plenamente preparado 
para toda boa obra.” 2 Timóteo 3.16-17

Ame o Senhor, 
o seu Deus de

 todo o seu coração

“
“



Dia 27 MINISTROS E SECRETÁRIOS DO GOVERNO FEDERAL | Peça a Deus que permita que 
os ministros e secretários do atual governo desempenhem suas funções de forma íntegra, 

beneficiando a nação.
Sem diretrizes a nação cai; o que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 11.14

Dia 28 LEGISLATIVO FEDERAL | Ore para que o Senhor incline 
o coração dos congressistas  para barrarem o avanço de 

leis que permitam a legalização do aborto e das ideologias de 
gênero. 
Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opresso-
res, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos 
do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos! 
Isaias 10.1,2

Dia 29 EXECUTIVO | Ore para que os membros do poder executivo nas diferentes 
esferas do Estado sejam pessoas guiadas por princípios cristãos, e que não 

penalizem o povo em detrimento de interesses de classes políticas. 
Por isso, ó reis, sejam prudentes; aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao 
Senhor com temor; exultem com tremor. Salmos 2.10,11

Dia 30

Dia 31

PREFEITURAS | Peça ao Senhor que direcione o trabalho das prefeituras, 
permitindo a aplicação correta dos recursos financeiros e a liberdade de cultuar 

a Deus publicamente, divulgando o evangelho livremente também em hospitais, presídios, 
escolas e espaços públicos.
Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem 
fazer. Êxodo 18.20

CIDADÃOS DO REINO, BONS CIDADÃOS DESTE MUNDO
Clame para que a Igreja do Senhor se mantenha firme na 

intercessão pelo nosso país e seja influente no exercício da cidadania.
"Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre 
os homens; seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governan-
tes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e 
honrar os que praticam o bem." 1Pedro 2.13-14
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