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SEGURANÇA
“SEMPRE TENHO O SENHOR DIANTE
DE MIM. COM ELE A MINHA DIREITA
NÃO SEREI ABALADO.” SALMOS 16:8
Vivemos dias de muita insegurança. Os
noticiários são ocupados de
informações sobre atentados, corrupção,
sequestros e assim por diante.Tudo isso
causa medo, pânico e incertezas.
O rei Davi, autor do salmo 16 também
viveu dias difíceis, e nos parece que hoje
os problemas são maiores e nos afligem
mais.Talvez seja porque temos mais
acesso as informações e elas circulam
numa velocidade maior. Mas o ser
humano em sua essência é o mesmo
desde o princípio, e por isso os males
citados sempre existirão.
Contudo, existe algo que pode nos dar
segurança e que Davi conhecia muito
bem: manter-se ao lado de Deus.Vemos
que no salmo 16 ele inicia pedindo por
proteção, e no versículo 8 somos
testemunhas da sua certeza de ser
atendido. No entanto, é interessante
perceber que Davi não descarta a
possibilidade de que sua vida poderia
ser-lhe tirada, pois logo a seguir fala da
certeza de que, se morresse, seu corpo
não seria esquecido no sepulcro (vers.
10). Ao final, fala da sua grande
esperança:“Tu me farás conhecer a vereda
da vida, a alegria plena da tua presença,
eterno prazer à tua direita” (vers.11).
Devemos sempre lembrar que aqueles
que creem em Cristo não tem sua
cidadania neste mundo, mas na pátria
celestial (Fp 3:20).Ao lado de Deus
estaremos totalmente seguros, algo que
neste mundo experimentaremos apenas
em parte.Afinal, mesmo quem vive com
Deus não está isento de passar por
momentos difíceis. Um dia isso acabará,
e então aqueles que tiverem confiado
no Senhor, ficarão para sempre ao seu
lado.

Quintas
de Oração
20 hrs
UMA IGREJA FORTE É UMA IGREJA QUE ORA JUNTA
4 | DOM - CELEBRAÇÃO
“Fiquei alegre quando me disseram:
Vamos à casa de Deus, o Senhor”.
Salmos 122:1
Vamos neste dia bendizer ao Senhor e
celebrar com cânticos e hinos de louvor
ao seu santo nome.
5 | SEG - FAMÍLIAS
Vamos orar por nossas famílias. Ore
pela sua família e pelas famílias da igreja.
Peça a Deus pelo fortalecimento dos
lares e para que sejam cheios da
presença de Deus.
6 | TER - DESEMPREGADOS
Com certeza você conhece alguém que
está desempregado, seja um familiar,
amigo ou irmão em Cristo. Em nossa
comunidade há irmãos que precisam
que as portas de emprego sejam abertas
para que haja a provisão em seus lares.
7 | QUA - ENFERMOS
Ore pelas pessoas enfermas que você
conhece. Há muitos precisando de cura
física e emocional, carecendo do toque
do Senhor para serem curados e
libertos.
“Venham a mim, todos os que estão
cansados e sobrecarregados, e eu darei
descanso a vocês.” Mateus 11:28

8 | QUI - VIZINHOS
Interceda por seus vizinhos a fim de
que sejam alcançados através do seu
testemunho de vida. Havendo uma
oportunidade convide-os para
estarem conosco em uma de nossas
reuniões.
9 | SEX - EVANGELISMO
Ore por alguém que você conhece que
está afastado dos caminhos do Senhor.
Peça a Deus que quebre todas as
barreiras que estão impedindo esta
pessoa de voltar. Você pode entrar em
contato com essa pessoa e dizer-lhe o
quanto ela é importante para você e
para o Senhor Jesus.
10 | SÁB - TEENS E JOVENS
Vamos orar para que nossos jovens
tenham livramento de maus ensinos e
influencias mundanas, e para que tenham
sua fé firmada em Deus e sejam fortes
para vencer as ciladas do inimigo.
11 | DOM - CELEBRAÇÃO
“A única coisa que peço ao Senhor, o meu
maior desejo, é morar na casa do Senhor
todos os dias de minha vida..” Salmos 27:4a
Que a nossa celebração neste dia seja
cheia de alegria e gratidão. Que o povo
de Deus espalhado por toda Terra
exalte e bendiga o glorioso nome do
nosso Deus.
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UMA IGREJA FORTE É UMA IGREJA QUE ORA JUNTA

12 | SEG - INOVI KIDS
Interceda pela liderança do inovi KIDS,
pelos professores e voluntários que
estão dispondo de tempo para
ministrarem e servirem as crianças. Ore
também pelas crianças, para que
cresçam experimentando o amor de
Deus e o conhecendo dia após dia.
13 | TER - CÉLULAS
Ore pelos líderes e anfitriões para que o
Senhor fortaleça-os na caminhada e para
que seus corações estejam sensíveis ao
agir do Espirito Santo em suas reuniões.
“Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na
força do seu poder.” Efésios 6:10
14 | QUA - MINISTÉRIOS
Interceda para que haja paixão nos
corações de cada líder e voluntário em
servir a Deus e a igreja.
15 | QUI - INOVI
Ore por nossa igreja, para que o Senhor
habite em nosso meio e para que haja
um despertamento do povo para
oração, intercessão e compromisso com
a Palavra.
16 | SEX - MEMBROS INOVI
Ore pelos membros da inovi, a fim de
sermos uma igreja unida e saudável, e
que em todo tempo exalemos o bom
perfume de Cristo.
“Que Deus, que é quem dá paciência e
coragem, ajude vocês a viverem bem uns
com os outros, seguindo o exemplo de
Cristo Jesus”. Romanos 15:5
17 | SÁB - EQUIPE PASTORAL
Ore pelos nosso líderes para que sejam
fortes e cheios da presença do Senhor.
Ore por toda equipe pastoral para que
suas vidas sejam guardadas no Senhor e
tenham sabedoria na direção da igreja.
18 | DOM - CELEBRAÇÃO
“Alegrem-se os céus e exulte a terra! Digam
entre as nações: O Senhor reina!”. 1
Crônicas 16:31
Somos livres para adorá-lo e podemos
com o coração agradecido oferecer-lhe
toda honra e glória. Façamos isso neste
dia.

19 | SEG - DISCIPULADO
Ore a Deus para que nos ajude a
sermos verdadeiros discípulos, sendo
obedientes e constantes na carreira
cristã.
“Vocês são verdadeiramente meus
discípulos se permanecerem fiéis a meus
ensinamentos.” João 8:31

20 | TER - REDE ADMINISTRATIVA
Interceda pelos irmãos que trabalham
no gerenciamento dos recursos da
igreja, para que Deus derrame graça e
sabedoria sobre a vida deles.
21 | QUA - REFORMA INOVI
Ore ao Senhor para que dê a sua igreja
uma atitude de liberalidade para
22 | QUI - IGREJAS EM

GUARATINGUETÁ, LORENA E
APARECIDA

Interceda pela unidade das igrejas
dessas cidades, e também para que
Deus use nossas congregações
para iluminar os locais em que
estamos..
23 | SEX - IGREJAS EM

GUARATINGUETÁ, LORENA E
APARECIDA

Ore, especificamente pelas lideranças
políticas, civis e militares. Interceda pelas
famílias a fim de que vejam a luz de
Cristo presente em sua Igreja.
24 | SÁB - VALE DO PARAÍBA
Oremos pelas cidades do Vale pedindo a
Deus que toda cegueira espiritual caia
por terra e para que o Senhor use com
ousadia e intrepidez cada cristão
espalhado nessas cidades para a
proclamação de Sua Palavra.
25 | DOM - CELEBRAÇÃO
Hoje é mais um dia de louvor e
adoração. Que Deus faça arder o
coração de seu povo para o adorar
em espírito e em verdade. Que
nossa celebração seja cheia de vida
e alegria!
“No entanto, está chegando a hora, e
de fato já chegou, em que os
verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. São estes os
adoradores que o Pai procura.” João
4:23

26 | SEG - MISSÕES E
MISSIONÁRIOS
Ore pelo META,ASAS DO SOCORRO,
MISSÃO PORTAS ABERTAS, Pr. Edson
Barbosa (Renovo), Pr.Agnaldo (SJC),
Missionários Maury e Vera, Creche Nova
Vida e Projeto Lagoinha. Peça a Deus
que os guarde e os proteja.
27 | TER - PROJETO LAGOINHA
Interceda para que o projeto dê frutos e
que muito embreie consigamos
implementar uma célula na cidade de
Lagoinha. Ore pelos voluntários da
equipe para que sejam fortalecidos no
exercício de sua missão.
28 | QUA - CRECHE NOVA VIDA
Ore pela diretoria, equipe gestora e
funcionários da creche, para que Deus
possa abençoar todo trabalho de suas
mãos. Interceda também pelas crianças e
suas famílias, para que através da creche
possam conhecer a Jesus e
experimentar do Seu grande amor.
29 | SEX - BRASIL
Separe um tempo para orar e jejuar
pelo Brasil. Peça a Deus que guarde o
povo brasileiro, concedendo provisão
aos necessitados, libertando os cativos,
curando os doentes e renovando os
que estão cansados e abatidos. Interceda
também pelos governantes do país, para
que o próximo ano seja de crescimento
qualitativo na política brasileira.
“Ó meu povo, confie nele em todo tempo;
derrame o coração diante dele, pois Deus é
nosso refúgio”. Salmos 62:8
30 | SÁB - RENOVO
Interceda para que os grupos de
Renovo fortaleçam a vida espiritual de
seus integrantes e que cada homem
possa impactar suas famílias através do
que tem recebido em cada encontro.
31 | DOM - CELEBRAÇÃO
Deus é bom em todo tempo e a sua
bondade se extende de geração em
geração.Vamos entrar com ações de
graças e hinos de louvor em sua
presença. Exaltemos, glorifiquemos e
celebremos o Seu nome, por tudo o
que Ele tem feito por nossas vidas.
“Vamos comparecer diante dEle com ações
de graças, cantando alegres hinos de louvor.”
Salmos 95:2
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