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17.ago
central

Promessa:
Assim, a palavra de Deus se espalhava. 
Crescia rapidamente o número de 
discípulos em Jerusalém; também um 
grande número de sacerdotes obedecia 
à fé. (At 6:7)

sub-tema: 
Pastores e líderes // Ministérios (CCM, 
GAM, DNA, Central Music, Família e etc) 
// Visão celular

18.ago
avivamento

Promessa:
Eu lhes envio a promessa de meu 
Pai; mas fiquem na cidade até serem 
revestidos do poder do alto. (Lc 24:49) 

sub-tema: 
O batismo no ES // Volta ao 1o amor // 
Avivamento pessoal // Avivamento da 
igreja



19.ago
cura e libertação 

Promessa:
E o mesmo Deus de paz vos santifique 
em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, 
e corpo, sejam plenamente conservados 
irrepreensíveis para a vinda de nosso 
Senhor Jesus Cristo.  (1 Ts 5:23) 

sub-tema: 
Marcas e Lembranças // Desvios //Perdão 
// Confissão de pecados // Pecados 
escondidos // Prisões do passado // 
Libertação de vícios 

20.ago
Brasil

Promessa:
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 Cr 7:14) 

sub-tema: 
Autoridades // Injustiça // Corrupção // 
Violência // Eleições 



21.ago
igreja brasileira

Promessa:
E eu digo que você é Pedro, e sobre esta 
pedra edificarei a minha igreja, e as 
portas do Hades não poderão vencê-la 
(Mt 16:18) 

sub-tema: 
Avivamento // Unidade // Paixão pelas 
vidas // Liderança 

22.ago
salvação

Promessa:
[Deus] deseja que todos os homens 
sejam salvos e cheguem ao 
conhecimento da verdade. (1 Tm 2:4)  

sub-tema: 
Salvação de amigos, parentes e 
conhecidos. // Visitantes das células 
e dos cultos // Trabalhadores para 
colheita 



23.ago
liderança e unidade 

Promessa:
O Deus que concede perseverança e 
ânimo dê-lhes um espírito de unidade, 
segundo Cristo Jesus, para que com um só 
coração e uma só boca vocês glorifiquem 
ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo. (Rm 15:5-6) 

sub-tema: 
Unidade nas células e GDs // Pastores e 
líderes // Unidade na visão 

24.ago
família

Promessa:
Agora, por tua bondade, abençoa a 
família de teu servo, para que ela continue 
para sempre na tua presença; pois o que 
tu,  Senhor, abençoas, abençoado está 
para sempre”. (1 Cr 17:27) 

sub-tema: 
Casamento // Filhos // Salvação // 
Restauração de relacionamentos // 
Provisão financeira 



25.ago
sua célula 

Promessa:
Em número cada vez maior, homens e 
mulheres criam no Senhor e lhes eram 
acrescentados (At 5:14) 

sub-tema: 
Líder da Célula // Cada um dos membros 
// Anfitrião // Multiplicação // Novos 
visitantes // Reunião da célula // Unidade  

26.ago
santificação

Promessa:
Se confessarmos os nossos pecados, ele é 
fiel e justo para perdoar os nossos pecados 
e nos purificar de toda injustiça (1 Jo 1.9) 

sub-tema: 
Imagem exterior // Pecado escondido // 
Arrependimento // Purificação // Temor 
do Senhor 



27.ago
cura de enfermos 

Promessa:
E assim se cumpriu o que fora dito pelo 
profeta Isaías: “Ele tomou sobre si as 
nossas enfermidades e sobre si levou as 
nossas doenças”. (Mt 8:17) 

sub-tema: 
Doentes // Hospitalizados // Depressão // 
Rejeição // Fim da pandemia   

28.ago
novos na fé

Promessa:
o Pai de vocês, que está nos céus, não 
quer que nenhum destes pequeninos se 
perca” (Mt 18:14) 

sub-tema: 
Batismo // Libertação // Nova vida // 
Vitória sobre pecado 



29.ago
finanças 

Promessa:
Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca 
vi o justo desamparado nem seus filhos 
mendigando o pão. (Sl 37:25) 

sub-tema: 
Dívidas // Desemprego // Empresas // 
Prosperidade  

30.ago
missões e avanço central

Promessa:
Pede-me, e te darei as nações como 
herança e os confins da terra como tua 
propriedade. (Sl 2:8) 

sub-tema: 
DNA Brasil e Europa // Central Pampulha 
// Picos, Anagé e Angola // Novos 
avanços 


