
01 Com a Graça de Deus, começamos mais um ano!  Teremos a 
oportunidade de acrescentar um pouquinho mais em 
nossa história em 2020. Peça ao Senhor, para que em seus 

planos, Ele seja a primicia de sua vida e te oriente em todo o tempo. 
Busquem incansavelmente por estar próximo do Pai. Salmos 90.12

03 Estamos em um período em que muitos estão de férias. Ore 
para que o Senhor proteja Seus �lhos neste momento. Peça 
a Ele para que cada um de nós, consigamos aproveitar e 

desfrutar de um tempo saudável, seja ele se relacionando com a 
família, amigos e irmãos na fé, ou em viagens a passeio, estudo ou 
negócios. Eclesiastes 3.1

02 Não há crescimento espiritual fora da leitura a Palavra. Ela é 
o instrumento primário de Deus para nos desenvolver como 
indivíduo, ela nos proporciona o crescimento e a 

maturidade espiritual. Clame ao Senhor, para que Ele te ajude a ser 
constante na leitura da Bíblia, durante todos os dias.  1 Pedro 2.2 
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27 Terminamos a serie de mensagens “Vida em con�ito” em 
nossa igreja. Clame ao Senhor para que nos con�itos em que 
nos depararmos, tenhamos sabedoria e disposição para

tratá-los, baseando-nos nas aulas abordadas neste período.

28 Somos instruídos a confessar especi�camente nossos 
pecados. Em oração, confesse-os a Deus para que você possa 
tomar as decisões necessárias para viver uma vida santa.

Salmos 139.3

29 Ore para que Deus dê entendimento espiritual a cada 
membro da igreja, a �m de que sejamos capazes de 
discernir o que é melhor e conheçamos o Senhor 

plenamente. Filipenses 1.9-11

30 Peça ao Senhor para encorajar aqueles que ainda não 
conseguiram reservar um período diário para a leitura da 
Bíblia. Se disponha a incentivar este irmãos.

1Tessalonicenses 5.14

31 Desanimar é fácil, especialmente quando não estamos 
apoiados nos recursos e promessas de Cristo. Ore hoje, para 
que sejamos perseverantes, longânimos e fortalecidos na 

força do poder e da glória de Cristo.  Colossenses 1.11,12

26 Interceda a Deus a favor das famílias. Peça ao Pai que nos 
proteja e nos faça enxergar o que pode nos trazer danos. Ore 
também para um fortalecimento no convívio entre os 

familiares. 1 Pedro 5.8



05 Peça ao Senhor que nos proporcione um ano de busca a 
�delidade com Ele. Salmos 37.18

06 Visto que o Senhor nos deu dons para usarmos para a boa obra, 
peça a Ele que reconheçamos estes dons em nossas vidas e que 
Ele nos ajude a fazer bom uso deles, participando de 

ministérios de nossa comunidade e em nosso cotidiano. Romanos 12.6-8

19 Todos enfrentamos provações ao longo da vida, mas a 
vontade de Deus é que sejamos mais que vencedores para 
honra e glória Dele. Ore para que na força do Senhor, ao 

passar pelas provações, você honre o Seu nome.  Romanos 8.38,39

25 Ore para que as famílias de nossa igreja façam as 
contribuições com dízimos e ofertas de maneira sistemática 
e regular, evidenciando assim a �delidade para com nosso 

Deus. 1 Coríntios 16.2

07 Se aproxime de Deus e interceda pela vida de nossos 
missionários. Peça a Deus que os fortaleçam e abençoem nos 
motivos mais variados que possam existir. Ore a Deus também, 

para que você possa encontrar alguma forma pratica de abençoar estas 
vidas que se dispuseram a servir a Deus com missões. Gálatas 6.10

08 Passamos por inúmeras situações em nosso cotidiano. Ore para 
que nossa esperança sempre esteja no Senhor. Sejam 
constantes em orações e gratidão a Ele. Filipenses 4.4

09 Agradeçam ao Senhor pela vida de nossos pastores e seus 
respectivos familiares. Peça a Deus para que os fortaleçam e os 
livrem de todo o mal.

10 Ore pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos e/ou em 
tratamento de saúde. Peça a Deus que conceda força, conforto 
e sabedoria para lidarem com a situação e assim glori�carem a 

Deus e, pela cura, se for esta a vontade do Senhor. Isaías 40.29

11 Clame ao Senhor para que Ele abençoe nossos irmãos na fé que 
se encontram desempregados. Que o Senhor os ampare em 
todas suas necessidades, que os fortaleça em sua caminhada

espiritual e que no tempo oportuno, Ele abra uma porta de emprego 
para estas vidas. Mateus 6.28-33

04 A leitura constante da Palavra de Deus é essencial para nos 
equipar e treinar, a �m de que possamos ser um 
instrumento disponível, limpo e preciso nas mãos dEle, e 

assim, cumprir os Seus propósitos. Peça a Deus para que você seja este 
instrumento e tenha muita disposição para isso. 2 Timóteo 3.16,17

21 Nós que somos novas criaturas em Cristo, devemos ter 
cuidado com o que falamos. Peça a Deus para que o uso da 
nossa língua edi�que o próximo. Efésios 4.29

20 Peça ao Senhor que Seu povo pratique a obediência a Palavra 
que Ele nos deixou. 1 João 5.3

22 Renda graças ao Majestoso Senhor que desviou a ira dEle de 
nossas vidas e nos salvou. Con�e nEle em toda circunstância e 
O anuncie em suas palavras e ações. Isaías 12.5

23 Peça ao Senhor que abençoe e capacite todos os que estão 
escalados para ministrar o ensino da Palavra, seja no culto, 
EBD, Koinonias, eventos entre outros.

24 Ore ao Senhor para que Ele nos ajude a usar de todo o 
conhecimento que recebemos com a Palavra dEle.
Tiago 1.22-25

12 Ore pela disposição dos membros em servir a Deus. De tudo o 
que formos fazer para a obra do Pai, que seja feito com alegria 
e reverencia ao Senhor. Salmos 2.11

15 Existem diversas formas em que podemos servir a Deus com 
alegria e reverência. Em nossos lares, no ambiente de trabalho, 
em amor ao próximo, ao proclamar o Evangelho e em um

contexto muito especial, como membros sadios e ativos no Corpo de 
Cristo, a igreja de Deus. Ore a Deus para que consigamos adorar a Ele de 
modo aceitável, com reverencia e temor. Hebreus 12.28

17 Interceda pelos ministérios de nossa comunidade, a �m de que 
o Senhor conceda constantemente criatividade e 
comprometimento entre líderes e equipes. Hebreus 10.24

18 Reserve um momento para agradecer ao Senhor, pelas 
bençãos e pelas provações. Salmo 103.2

16 Ore para que o Senhor abençoe todos os eventos da igreja 
Fonte, que foram programados para este ano. Que desde já, ele 
conduza tudo para que ocorra bem, segundo a Sua vontade.

14 Ore para que ao prestar serviço a Deus, toda Glória seja dada a 
Ele. Filipenses 2.3

13 Louvem a Deus por termos livre acesso a Palavra dEle. 
Agradeçam ao Senhor, por termos sido apresentados ao 
Evangelho. Clame ao Senhor, para que da mesma forma em 

que recebemos esta graça, que possamos levar esta benção para outros. 
Mateus 28.19,20


