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BOLETIM
D E O RA ÇÃ O

1 | SEX - 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.
2 | SÁB - FAMÍLIAS
Peça ao Senhor que dê discernimento
às famílias para enfrentarem as batalhas
espirituais e que ajude-as a vencer as
armadilhas do inimigo.

Quintas
de Oração
20 hrs
UMA IGREJA FORTE É UMA IGREJA QUE ORA JUNTA

6 | 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.

10 | 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,
para contemplar a beleza do Senhor e
meditar em seu templo”. Salmos 27:4

3 | DOM - CELEBRAÇÃO
“Fiquei alegre quando me disseram:
Vamos à casa de Deus, o Senhor”.
Salmos 122:1

“Venham a mim, todos os que estão
cansados e sobrecarregados, e eu darei
descanso a vocês.” Mateus 11:28

Vamos neste dia bendizer ao Senhor e
celebrar com cânticos e hinos de louvor
ao seu santo nome.

7 | QUI - VIZINHOS
Interceda por seus vizinhos a fim de
que sejam alcançados através do seu
testemunho de vida. Peça ao Senhor
ousadia e coragem para falar de Seu
amor à eles. Havendo uma
oportunidade convide-os para
estarem conosco em uma de nossas
reuniões.

Que a nossa celebração neste dia seja
cheia de alegria e gratidão. Que o povo
de Deus espalhado por toda Terra
exalte e bendiga nosso glorioso Rei.

“Vistam toda a armadura de Deus, para
que possam permanecer firmes contra
as estratégias do diabo.” Efésios 6:11

4 | SEG - RELACIONAMENTOS
Muitas são as dificuldades decorrentes
de problemas mal resolvidos, que tem
atingido os relacionamentos familiares.
Como povo de Deus, nós somos
chamados para sermos restauradores
de brechas e mantenedores da benção
de Deus em nossos lares. Ore também
para que o Espírito Santo converta os
corações dos pais aos filhos e dos filhos
aos pais.
5 | TER - DESEMPREGADOS
Com certeza você conhece alguém que
está desempregado, seja um familiar,
amigo ou irmão em Cristo. Vamos orar
para que as portas de emprego possam
ser abertas e que haja a provisão
financeira em seus lares.

8 | SEX - EVANGELISMO
Devemos sempre nos lembrar dos
familiares e amigos não convertidos.
Ore por eles, afim de que possam ser
tocados pelo Espírito Santo e para que
haja uma oportunidade à você para
levar uma palavra de esperança e fé à
esses corações.
9 | SÁB - EVANGELISMO
Hoje é o dia da Celebração do Natal na
Comunidade. Escolha uma pessoa, ore
por ela e convide-a para estar conosco
na inovi, às 20 horas.

11 | SEG - 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. Tire um tempo para
entrar em contato com ela e diga o
quanto ela é importante para você e
para o Senhor Jesus.

12 | TER - CÉLULAS
As células estão em período sabático.
Ore pelos líderes e anfitriões para que
tenham um período de descanso
abençoado e que suas forças sejam
revigoradas para o próximo ano.
“Mas, sejam fortes e não desanimem,
pois o trabalho de vocês será
recompensado”. 2 Crônicas 15:7

PEÇAM E RECEBERÃO. PROCUREM E ENCONTRARÃO. BATAM E A PORTA LHES SERÁ ABERTA. POIS TODOS
QUE PEDEM, RECEBEM. TODOS QUE PROCURAM, ENCONTRAM. E PAR TODOS OS QUE BATEM, A PORTA É ABERTA. MATEUS 7:7,8

UMA IGREJA FORTE É UMA IGREJA QUE ORA JUNTA
13 | QUA - DISCIPULADO
Ore a Deus para que nos ajude a
sermos verdadeiros discípulos, sendo
praticantes dos ensinamentos do
Mestre e não apenas ouvintes.
“Vocês são verdadeiramente meus
discípulos se permanecerem fiéis a
meus ensinamentos.” João 8:31
14 | 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.
15 | 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. Interceda para que
tenhamos compromisso uns com os
outros e principalmente com o reino de
Deus.
16 | SÁB - PASTORES INOVI
Interceda pelos pastores e suas famílias
para que tenham um período de
descanso proveitoso e para que suas
forças e energias sejam renovadas para
o próximo ano.
17 | DOM - CELEBRAÇÃO
“Alegrem-se os céus e exulte a terra!
Digam entre as nações: O Senhor
reina!”. 1 Crônicas 16:31
Agradeça ao Senhor por termos um
lugar para nos reunir e juntos podermos
exaltar e bendizer seu precioso nome.
18 | SEG - EQUIPE PASTORAL
Ore pelos nosso líderes para que sejam
fortalecidos e cheios da presença do
Senhor. Ore por toda equipe pastoral
pedindo por sabedoria divina no
planejamento dos movimentos da igreja
e para que suas vidas sejam guardadas
no Senhor.
19 | TER - REDE MINISTERIAL
Interceda pelos ministérios da inovi para
que todos os voluntários se expressem
com amor através do serviço no reino
de Deus e na igreja local.

20 | QUA - REDE ADMINISTRATIVA
Peça a Deus que conceda sabedoria
aos irmãos que trabalham no
gerenciamento dos recursos da igreja.
Ore para que Deus os abençoe e os
guarde.
21 | QUI - REFORMA INOVI
Ore ao Senhor para que toda a igreja
tenha um coração disposto a contribuir
abundantemente e para que
consigamos realizar todas as mudanças
necessárias para a adequação do nosso
salão.

26 | TER - 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.
27 | QUA - 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.

22 | SEX - 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 conhecendo a Deus tendo
experiências com o Senhor desde já.

28 | QUI - CIDADES
Ore pelos moradores de Guaratinguetá,
Aparecida e Lorena. Peça ao Senhor
que use os membros da inovi nestas
cidades para a proclamação de Sua
Palavra, com ousadia e intrepidez. Que
toda cegueira espiritual caia por terra
em nome de Jesus!

23 | SÁB - ADOLESCENTES E JOVENS
Clame ao Senhor neste dia pela
juventude da inovi, e peça ao Espírito
Santo que os conduza a um
compromisso firme com a Palavra. Ore
para que tenham saúde emocional e
para que caminhem constantes em
direção ao Senhor, mostrando ao
mundo que suas vidas pertencem a Ele.

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.

24 | DOM - CELEBRAÇÃO
Celebramos hoje aquele que vive e
reina para sempre. Agradeçamos a
Deus por seu amor por nossas vidas.

“Ó meu povo, confie nele em todo
tempo; derrame o coração diante dele,
pois Deus é nosso refúgio”. Salmos 62:8

“Mas Deus nos prova seu grande amor
ao enviar Cristo para morrer por nós
quando ainda éramos pecadores”.
Romanos 5:8
25 | SEG - GRATIDÃO
“Pois um menino nos nasceu, …e ele
será chamado de Maravilhoso
Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno
e Principe da Paz”. Isaías 9:6
Hoje celebramos o nascimento do
Messias, que veio a este mundo vil e
cruel para nos dar vida e vida em
abundância. Agradeçamos a Deus pela
vida eterna que temos por meio do seu
filho Jesus.

30 | SÁB - GRATIDÃO
Últimos dias de 2017 e com certeza
você tem algo para agradecer ao
Senhor. Uma benção concedida, uma
vitória alcançada. Separe um tempo
somente para agradecer.
31 | DOM - GRATIDÃO
Agradeça a Deus pelo ano de 2017.
Glorifique ao Senhor pelo seu cuidado
e amor para com a sua vida e de sua
família. Ore e peça a benção dele para
o ano de 2018, para que você e sua
casa possam ser sal da terra e luz do
mundo, transbordando de alegria e paz
que só Ele pode dar.

ALEGREM-SE EM NOSSA ESPERANÇA. SEJAM PACIENTES NAS DIFICULDADES
E NAÕ PAREM DE ORAR. ROMANOS 12:12

