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ANO 1 - N° 6 - SETEMBRO 2017

SEMANA DE
ORAÇÃO !
PELO BRASIL

Feliz a nação que tem o Senhor como o seu Deus! Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele! Salmos 33:12

UMA IGREJA FORTE
É UMA IGREJA QUE ORA JUNTA

1 | SEX - IGREJA BRASILEIRA

8 | SEX - GUARATINGUETÁ

Ore para que Deus se revele
através da Igreja com autoridade e

Suplique para que o Senhor intervenha em
nosso desenvolvimento social, político,
econômico e cultural.

poder, iluminando o Brasil por
intermédio de seu povo.

2 | SAB - POVO BRASILEIRO
Ore pela salvação do povo
brasileiro e faça sua parte como
embaixador de Cristo nesta terra.

3 | DOM - CULTURA

9 | SAB - IGREJA EM GUARATINGUETÁ
Uma das maiores expressões da presença de
Deus na terra está na unidade de sua Igreja.
Ore para que sejamos um só povo e assim o
Senhor se manifeste, de maneira real, às
pessoas da cidade. Interceda pelos pastores.

Toda cultura precisa ser redimida
pelo toque da presença de Cristo.

10 | DOM - CELEBRAÇÃO INOVI

Repreenda o inimigo que inseriu
suas características na vida do
brasileiro, e ore a fim de que
corações e mentes sejam libertos.

para que Deus se manifeste no meio do seu
povo quando este o celebrar. Que Deus
receba toda glória!

4 | SEG - LÍDERES DA NAÇÃO
Ore pelo Presidente, Governadores
e Prefeitos.

Hoje é mais um dia de louvor e adoração. Ore

11 | SEG - CAMPANHA DA FAMÍLIA
CRISTO NO LAR - Ore para que o Senhor
Jesus esteja efetivamente presente em cada
lar, e para que Ele seja sempre o centro de
nossas famílias.

5 | TER - PARLAMENTARES
Clame ao Senhor para que
intervenha na formação das leis e
que toque cada representante
eleito em toda a nação.

6 | QUA - IDOLATRIA
Clame ao Senhor pela libertação e
salvação da nação, que está tão
escravizada pela religiosidade.

12 | TER - CAMPANHA DA FAMÍLIA
UNIDADE NO LAR - Clame a Deus para que
toque profundamente as estruturas de cada
família, para trazer de volta, ou introduzir, a
verdadeira paz e harmonia.

13 | QUA - CAMPANHA DA FAMÍLIA
SAÚDE NO LAR - Para Deus não há
impossíveis! Ore para que o Senhor toque e

7 | QUI - BRASIL

restaure a saúde física e emocional de cada
família.

“Brasil! Há uma esperança. Volta
teus olhos pra Deus, o justo Juiz.”

14 | QUI - CAMPANHA DA FAMÍLIA

Música de João Alexandre

Ore para que o Senhor seja visto e
experimentado através de nós!

ALEGRIA NO LAR - “A alegria do Senhor é a
vossa força” (Neemias 8:10) Ore para que isso
seja real e transbordante para outros lares.

QUINTAS DE ORAÇÃO, ÀS 20 HRS, NA INOVI

15 | SEX - ENCONTRO DA FAMÍLIA

MINISTRAÇÕES
Contamos novamente com a presença do
pastor Edson Barbosa ministrando às
famílias. Ore por ele e pelos demais
palestrantes.

16 | SAB - ENCONTRO DA FAMÍLIA

COMUNHÃO
Peça ao Senhor que nos dê um tempo de
genuína comunhão, e que todas as famílias
recebam a vida e a alegria proporcionadas
pela presença de Deus em nosso encontro.

17 | DOM - ENCONTRO DA FAMÍLIA

AÇÃO DE GRAÇAS
“Agradeça por sua família, que é um
presente de Deus à você. Celebre e adore ao
Senhor pela incrível dádiva de termos uns
aos outros.
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18 | SEG - CÉLULAS

25 | SEG - MISSÃO E MISSÕES

Interceda por cada Célula da inovi colocando

Ore pelo Projeto Lagoinha. Interceda pelos
voluntários que têm dedicados suas vidas no
serviço social àquela comunidade bem como
na evangelização da mesma.

os líderes e auxiliares diante do Senhor para
que, fortalecidos por Ele, ministrem sobre Sua
graça com alegria e autoridade.

19 | TER - CÉLULAS

26 | TER - MISSÃO E MISSÕES

Clame ao Senhor por Sua presença em cada
encontro das Células e para que o toque do
Espírito Santo seja marcante em cada

Coloque-se diante do Senhor em favor da
Creche Nova Vida pedindo a Deus que
ilumine, a cada dia, as professoras,

participante.

funcionárias e toda a diretoria, e para que as
crianças e suas famílias estejam sendo
impactadas por nosso serviço à elas.

20 | QUA - CÉLULAS
Agradeça pela oportunidade de termos nossas
Células para compartilharmos do Reino de
Deus e por também podermos aprofundar
nossos relacionamentos através da
comunhão, do partir do pão e das orações.

21 | QUI - MINISTÉRIOS
Ore para que Deus capacite seus ministros no
serviço da igreja local com amor e excelência,
e que estes entreguem suas vidas de maneira
integral e dedicada.

22 | SEX - MINISTÉRIOS
Interceda pelos Ministérios da inovi: Renovo,
MMI, inovi jovem, inovi KIDS, Escola Bíblica e
Classe Nova Vida. Que Deus lhes dê a
capacidade correta de cuidar e abençoar cada
pessoa da nossa comunidade.

23 | SAB - MINISTÉRIOS
Interceda pelos Ministérios da inovi: Recepção
e Integração, Música, Pastoral, Intercessão e
Ação Social. Ore para que o Senhor os use
em amor e devoção a fim de que tenhamos
um ambiente de cuidado uns dos outros e de
profunda devoção a Deus.

24 | DOM - CELEBRAÇÃO INOVI
Hoje é mais um dia de louvor e adoração. Ore
para que Deus faça arder o coração de seus
filhos com o desejo de o adorar em espírito e
em verdade. Que nossa celebração seja cheia
de vida e alegria!

QUINTAS DE ORAÇÃO, ÀS 20 HRS, NA INOVI

27 | QUA - MISSÃO E MISSÕES
Interceda por cada Missão e Missionário(a)
que apoiamos: META, ASAS DE SOCORRO,
MISSÃO PORTAS ABERTAS, Pr. Agnaldo
(SJC), Pr. Edson Barbosa (RENOVO),
Missionários Maury e Vera, Creche Nova Vida
e Projeto Lagoinha.

28 | QUI - MISSÃO E MISSÕES
Ore pelos membros da inovi a fim de que
todos estejam comprometidos com a
expansão do Reino de Deus, tomando esta
missão como prioritária em relação ao nosso

A ORAÇÃO
para a vida inteira
1. Definição de oração.
Oração é um diálogo com Deus.
2. Será que é importante orar?
É fundamental, é essencial, é como
respirar. Os discípulos pediram que Jesus
os ensinasse a orar – Lucas 11:1. Oração
do Pai Nosso – Jesus nos ensina a orar Mateus 6:5-13
3. A rotina de Jesus e a oração em sua
vida.
A oração fazia parte da vida de Jesus.
Ele orava no templo, orava com os
amigos, saía para o deserto orar, orava de
madrugada. Toda sua vida foi marcada
pela oração.
Ele orava pedindo várias coisas, mas Ele
orava porque amava mais que tudo estar
com o Pai.
Se Ele, que é o Filho de Deus não viveu
sem oração, como a gente poderia ficar
sem orar?!
4. Por que nossa geração ora tão pouco
ou nem ora?
Vamos pensar em nossas atividades.

impacto na vizinhança e em Guaratinguetá.

Tirando o tempo para fazer o necessário
(trabalhar, estudar) como utilizamos nosso
tempo?

PREPARE-SE! AMANHÃ É DIA DE JEJUM
E ORAÇÃO PELO BRASIL.

Por quanto tempo usamos o celular
(Whatsapp, Facebook, Instagram, vídeos
no Youtube, blogs, sites diversos?

!

29 | SEX - BRASIL !

Hoje é dia de jejum e Oração por nossa
nação. Junte-se a outros irmãos e interceda
pelo Brasil. Ore pare que suas estruturas
voltem a ser fundamentadas na vontade de
Deus, e para que o povo se arrependa de
seus maus caminhas e se voltem para o
Senhor.

30 | SAB - GRATIDÃO E ADORAÇÃO
Deus é bom em todo tempo, em todo tempo
Deus é bom! Entre em sua presença com
ações de graças e hinos de louvor. Exalte-o
pelo que Ele é. Glorifique-o por tudo o que
Ele tem feito em nossas vidas. Celebre-o!

Por quanto tempo ficamos assistindo TV?
(TV paga, séries, Netflix)
Quanto tempo usamos no entretenimento
e/ou na diversão?(cinema, sair com
amigos, festa etc.)
Conclusão
Não existe separação entre as
diversas áreas da nossa vida. Tudo é
espiritual. Não existe uma área sequer de
nossa vida inteira na qual a oração não
deva estar presente!
ESTEJAMOS JUNTOS NESSA
CAMINHADA DE APRENDERMOS A
ORAR, SEM CESSAR, TODOS OS DIAS,
EM TODO O TEMPO.
Assim vamos fazer a
ORAÇÃO PARA A VIDA INTEIRA!!!
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