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JORNADA DE ORAÇÃO / SETEMBRO 2018 

 

1. A intercessão gera tranquilidade sobre nossa terra! 

 

A tranquilidade de nossa terra depende de nossas orações. Por isso precisamos 

interceder por cada cidadão brasileiro, nossas Autoridades e todos nossos 

Governantes, especialmente nesse ano de eleição. Que o Senhor nos dirija a 

fazer as melhores escolhas e não permita que homens malignos estejam no 

comando da nação! Que o Senhor nos abençoe com líderes justos. E que cada 

cristão assuma um compromisso de fazer diferença. 

 

[1 Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, 

intercessões,  ações de graças, em favor de todos os homens, 2 em favor dos 

reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos 

vida tranqüila e mansa, com toda piedade e respeito. 3  Isto é bom e aceitável 

diante de Deus, nosso Salvador, 4 o qual deseja que todos os homens sejam 

salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade].  2 Timóteo 2 

 

2. Precisamos levantar um altar de oração! 

 

É preciso separar tempo, quem sabe desligar a televisão à noite quando 

chegamos de nossa labuta (trabalho, escola e outros compromissos). Fazer 

jejum. Reunir a família. Temos inúmeras responsabilidades e precisamos dar 

conta de cada uma delas! Deus nos dará sua Graça quando tomarmos uma 

decisão. Daniel encontrou esse tempo três vezes ao dia, mesmo sendo um 

homem muito ocupado. Vamos procurar durante esses dias nos dedicar pelo 

menos uma hora ao clamor pela nossa Cidade, Estado e Nação. Precisamos 

vencer a indiferença e frieza espiritual! 

 

[10 Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua 

casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de 

Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos, e orava, e dava graças, 

diante do seu Deus, como costumava fazer].Daniel 6. 

 

3. [21 Então determinei um jejum enquanto estávamos junto ao rio Aava, de 

maneira que humildemente pedíssemos ao nosso Deus para que Ele nos desse 

uma boa viagem e nos protegesse, como também a nossos filhos e nossos 

bens, enquanto viajávamos]. Esdras 8 

 

[18 Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, 

guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre 

por todo o povo de Deus]. Efésios 6 

 

4. Pedir a Deus que tenhamos a graça de uma vida dedicada à oração, leitura 

bíblica, jejum, leitura de bons livros devocionais. Esta é uma responsabilidade 
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e disciplina de cada cristão. 

 

[Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está 

pronto, mas a carne é fraca]. Mateus 26:41. 

 

[16 Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-

vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, 

e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso coração]. Colossenses 3 

 

5. Pedir a Deus que o nosso casamento seja fonte de bênçãos e que haja boa 

convivência entre os casais, diálogo e que o Senhor prepare bons casamentos 

para os seus filhos e filhas. 

 

[18 Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. 19 

Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. 20 Filhos, em tudo 

obedecei a vossos pais; pois fazê-lo é grato diante do Senhor. 21 Pais, não 

irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados]. Colossenses 3 

 

6. Pedir a Deus que tenhamos graça e sabedoria na educação e formação de 

nossos filhos, tempo para estar junto, orar, passear, cultuar a Deus em família. 

Que nossos lares sejam centros de restauração. 

 

[4 E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e 

na admoestação do Senhor]. Efésios 6 

 

7. Pedir a Deus que nos ajude a ter um melhor cuidado com a nossa saúde física 

e mental. Fazer o melhor uso de nosso tempo para cada um de nossos 

compromissos, trazendo assim glória e honra ao nosso Deus. 

 

[8 Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo 

o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa 

fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o 

vosso pensamento. 9 O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e 

vistes em mim, isso praticai; e o Deus da paz será convosco]. Filipenses 4 

 

[15 Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim 

como sábios, 16 remindo o tempo, porque os dias são maus] Efésios 5 

 

8. Pedir a Deus que sejamos discípulos fiéis e que façamos discípulos. Clamar 

pelos parentes e amigos ainda não salvos. Orar por nossa Cidade, Estado e 

País e pelas Nações. Cuidar, valorizar e investir em nossos relacionamentos. 

 

[18 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi 

dada no céu e na terra. 19 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, 

batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 20 ensinando-
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os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco 

todos os dias até à consumação do século]. Mateus 28 

 

9. Pedir a Deus que use nossa vida e dons em sua obra a fim de que seu Reino 

se torne conhecido. Não deixar de congregar, servir e interceder por minha 

Igreja e minha liderança. Buscar ser Leal à minha Igreja. 

 

[58 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre 

abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não 

é vão]. I Corintios 15 

 

[24 Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor 

e às boas obras. 25 Não deixemos de congregar-nos, como é costume de 

alguns; antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o Dia se 

aproxima]. Hebreus 10 

 

10. Pedir a Deus oportunidades de crescimento profissional. Sair da zona de 

conforto e buscar excelência de maneira equilibrada para que mantenha 

atenção em cada aspecto da minha vida 

 

[29 Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto; não entre a 

plebe]. Provébios 22 

 

[10 Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto se alguém não quer 

trabalhar, também não coma]. 2 Tessalonicenses 3 

 

11. Pedir a Deus sabedoria na administração de minhas finanças, buscar 

contentamento, fazer reservas, e contribuir generosamente com a obra de 

Deus. 

 

[9 Honra ao SENHOR com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda; 

10 e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus 

lagares]. Provérbios 3 

 

[35 Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os 

necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Mais bem-

aventurado é dar que receber]. Atos 20 


