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5 a 25 de Agosto de 2019

Orientações para a participação nas 24 horas de oração

Se você se comprometeu no link central.online/24horasdeoracao a orar em um período 
especifico, estes são os pedidos que sugerimos para as três semanas de oração:

Primeira semana – Avivamento pessoal

Na primeira semana a ênfase é orar pelo seu próprio avivamento pessoal. A verdade é que 
muitas vezes esfriamos na fé e na comunhão intima e sincera com Deus. A correria, as pressões 
do dia a dia e os pesos e pecados que acumulamos acabam roubando nosso fervor espiritual. 
Então ore ao longo desta primeira semana pelos seguintes pedidos:

1. Para que Deus restaure a sensibilidade espiritual

2. Que o leve a enxergar a sua realidade espiritual

3.  Que o Espírito Santo revele se há pecados não confessados drenando sua vida 
espiritual

4. Que o Espírito traga quebrantamento e genuíno arrependimento

5.  Fazendo uma avaliação pessoal sincera, confesse a Deus os pecados que tem 
cometido e arrependa-se de cada um deles. Gaste o tempo que for necessário para 
pedir perdão a Deus por tudo que o Espírito trouxer à tona.

6. Ore por arrependimento e purificação em sua vida pessoal e em toda a Central

7.  Por cura da sua alma e de feridas emocionais que possam estar afastando você de 
Deus e das pessoas. Seja especifico se tem lutado com lembranças amargas e falta de 
perdão.

8.  Por libertação de desvios de comportamento (perda da alegria, amargura, rancor, 
agressividade, desânimo, vícios, etc)

9. Por capacidade para perdoar

10. Por libertação de prisões do passado

11.  Por quebra de ataduras espirituais que estejam travando a sua vida espiritual, seus 
relacionamentos, suas finanças e até sua saúde.

12.  Peça a Deus que lave a sua vida de toda impureza acumulada ou não tratada. Como 
um vaso, peça que ele purifique a sua vida para que possa ser um vaso novo pronto 
para ser cheio novamente.

13.  Peça para ser cheio do Espirito Santo. Gaste tempo dizendo ao Espirito que você 
precisa dele e que se oferece como um vaso limpo pronto para ser cheio. Ore com fé e 
creia que a promessa é para todos os crentes, pela graça de Jesus.
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14. Pela volta ao primeiro amor

15.  Por mais fome e sede de Deus. Por um vontade irresistível de ler a Biblia, de praticar o 
louvor e adoração, e de tirar tempo para estar com Deus.

16.  Insista com Deus para que ele comece em sua vida poderoso e transformador 
avivamento espiritual.

Segunda semana – Milagre pessoal

Na segunda semana a ênfase é orarmos por aqueles milagres pessoais e familiares que tanto 
sonhamos. É orarmos pelas necessidades de nossa família e pelas lutas que tanto tem trazido 
peso, preocupação e sofrimento. É a semana dedicada a alcançarmos o nosso milagre de 
Deus. Então ore na segunda semana pelos seguintes pedidos:

1.  Pela sua vida financeira, em tempos de crise tão prolongada.

2. Se houver, coloque as dividas diante de Deus e clame por um milagre

3.  Se estiver desempregado, peça um emprega ao Dono do Mundo. Ore também por seus 
familiares e irmãos da igreja na mesma situação.

4. Ore por sua empresa e pelos empresários da igreja.

5.  Clame por sabedoria, temor de Deus e prosperidade financeira em sua vida e de seus 
familiares. 

6.  Clame a Deus por cura de toda enfermidade. Ore pelos enfermos em sua casa e na sua 
célula, se houver.

7. Ore por cura e libertação de depressão

8.  Ore por cura e libertação de toda rejeição emocional e por reconciliação de 
relacionamentos e por paz em sua casa.

9. Ore pela sua família. Ore pelas famílias da igreja.

10.  Se casado, coloque seu casamento diante de Deus e peça renovação de amor, 
dialogo, carinho. Ore pela renovação e fortalecimento da aliança de amor entre vocês.

11.  Se solteiro, peça que coloque a pessoa certa em sua vida. Peça a Deus um casamento 
feliz e dentro do proposito dele para a sua vida. Que remova toda a barreira pessoal 
para o inicio de um namoro de Deus.

12.  Ore pelos seus filhos; educação, futura profissão, amizades. Ore pela conversão de seus 
filhos não crentes ainda.

13.  Ore pelo envolvimento de toda a sua família no ministério da igreja. Nas células, como 
voluntários nos ministérios e na participação dos cultos 

14.  Se houver um problema crônico em sua família, declare-o ao Senhor e peça 
misericórdia e socorro. Clame por reconciliação, perdão mútuo e paz em sua casa. 

15. Por restauração de casamentos desfeitos e de relacionamentos quebrados.



16.  Ore pela salvação de seus familiares e de seus parentes. Declare em fé que toda a sua 
casa servirá ao Senhor. Peça o cumprimento desta promessa.

Terceira semana – A Igreja

Na terceira semana, a ênfase é orar pela igreja, por um grande avivamento de Deus em nosso 
meio e pelo ministério que Deus confiou a nós. Depois de orarmos por avivamento e milagre a 
nível pessoal, vamos nos unir em oração pela Central. Vamos orar pelo avanço continuo desta 
grande obra, por conquistas de muitas vidas e pela multiplicação das células, a nossa visão. 
Entao ore na terceira semana pelos seguintes pedidos:

1.  Pelo avivamento espiritual e por um mover livre e poderoso do Espirito Santo em nosso 
meio.

2.  Pelo crescimento da igreja. Crescimento espiritual de cada membro atual e por muitos 
novos que queremos alcançar para Jesus.

3.  Pelas unidades da igreja na região de Belo Horizonte (Luxemburgo, Boulevard, Eldorado, 
Alfavile, Vila Estrela, Santa luzia, Petrovale e a futura unidade em Lagoa Santa)

4.  Ore pelos pastores da igreja e, em especial, pelo pastor de sua Rede/Unidade e sua 
família.

5. Ore pelos lideres de células e seus supervisores e coordenadores

6. Ore pelos novos convertidos, por proteção e crescimento espiritual.

7.  Ore por tantos não batizados que frequentam as nossas células; que decidam-se pelo 
batismo e pelo compromisso com Jesus e sua igreja

8. Ore por novos lideres em treinamento

9.  Ore pela base da Central em Angola; as igrejas e o grande trabalho social. Ore pelo 
Anderson e Flavia e pela equipe de lideres e obreiros

10.  Por nossas unidades em Anagé-BA e Picos-PI. Que Deus derrame unção e poder sobre 
estes trabalhos no Nordeste tão carente do Evangelho. Ore pelo Pr Jairo, sua família e 
equipe de Anagé; Pelo Michel, sua família e missionários em Picos.

11.  Ore pelo DNA em todo o Brasil. Pelo Pr Wagner, Joao Victor e todos os coordenadores 
estaduais e suas igrejas. Queremos ganhar o Brasil através de multiplicação de células 
do DNA.

12. Ore pelo DNA Europa. Pelo Pr Roberto e sua família

13.  Ore pela igreja evangélica brasileira. Por avivamento, unidade, paixão pelos perdidos. 
Ore pelos pastores e pela liderança evangélica no país.

14.  Ore pelo Brasil. Pelas autoridades federais, estaduais e municipais. Pelos juízes, 
políticos, governantes e empresariado.

15. Ore por justiça social

16.  Ore pelo fim da corrupção, violência, drogas e tantas mazelas nacionais que tanto 
sofrimento impõe ao povo brasileiro.


