UMA IGREJA FORTE É UMA IGREJA QUE ORA JUNTA

ANO 1 - Nº 8 - NOVEMBRO 2017

BOLETIM
D E O RA ÇÃ O

1 | QUA - DESAFIO: FAMÍLIA
Nessa semana, vamos orar por nossas
famílias, amigos, colegas, vizinhos,
pedindo a Deus por uma oportunidade
de demostrar-lhes o amor de Cristo e
de lhes fazer um convite para nossa
Celebração de Domingo. Fomos
chamados, acima de tudo em nossas
vidas, para anunciar as Boas Novas do
Evangelho com fé, amor e ousadia.
Vamos começar?
ORE E CONVIDE SEUS FAMILIARES!
2 | QUI - DESAFIO: AMIGOS
Ore para que nosso Deus toque nossos
amigos permitindo que possamos lhes
trazer uma palavra de fé e esperança.
Interceda por eles a fim de que as
barreiras impostas pelo inimigo em suas
mentes sejam enfraquecidas e para que
tenham seus corações amolecidos pelo
Espírito Santo.
ORE E CONVIDE SEUS AMIGOS!

3 | SEX - DESAFIO: COLEGAS
Há muitos colegas no trabalho, na sala
de aula, aqueles que apenas nos
relacionamos profissionalmente ou
superficialmente. Quebre essa barreira!
Interceda por eles na expectativa de
testemunhar do Senhor na primeira
oportunidade lhe dada. O Pai ama a
todos e nós precisamos representá-lo
onde quer que estejamos.
ORE E CONVIDE SEUS COLEGAS!

4 | SAB - DESAFIO: VIZINHOS
Ore para que Deus use sua casa como
um bom refúgio. Interceda por seus
vizinhos e dê um passo de fé para
tornar-se mais efetivo na evangelização
de cada um deles. Peça a Deus pela
estratégia correta de sua expressão
como cristão sua região.
ORE E CONVIDE SEUS VIZINHOS!

Quintas
de Oração
20 hrs
5 | DOM - CELEBRAÇÃO INOVI
Atos 2:47 … louvando a Deus e tendo
a simpatia de todo o povo. E o Senhor
lhes acrescentava todos os dias os que
iam sendo salvos.
Hoje é dia de festa, alegria e
celebração, pois o povo de Deus estará
reunido na congregação. Clame a Deus
para que ele venha diante de seus filhos
e se manifeste a todos, especialmente
os que nos visitam. Lembre-se de fazer
as honras da casa!
6 | SEG - PASTORES INOVI
Peça a Deus para que os pastores da
inovi sejam capacitados pelo Espírito
Santo e exerçam sempre uma liderança
espiritual com o fim de conduzir todas
as pessoas aos pés do Senhor Jesus.
Então, interceda por Walmir, Gil, Ely,
Lourival, Antonio José, Diego, Jair, e
Valdir. Ore também pela saúde de cada
um e por suas famílias.

7 | TER - LÍDERES INOVI
Interceda por cada líder da inovi que
está a frente de um ministério ou de
uma célula. Peça a Deus que renove o
vigor espiritual de cada um e para que
suas famílias sejam protegidas da
retaliação do inimigo. Ore também para
que o Senhor os capacite no serviço
especialmente no desenvolvimento e
aperfeiçoamento da área evangelística.

8 | QUA - MEMBROS INOVI
Lembrando uma canção antiga:
Somos família do Senhor, todos verão o
nosso amor. Usamos Seu amor pra
juntos construir a grande família do
Senhor.
Igreja Cristo é a Resposta (Santos)
Ore pela inovi a fim de que estejamos
comprometidos com os planos do
Senhor na medida das expectativas
dEle mesmo sobre nossos
relacionamentos e comportamentos
tanto na congregação quanto fora dela.
9 | QUI - UNIDADE INOVI
Clame ao Senhor para que derrame seu
Espírito Santo sobre a congregação e
nos leve à uma vida de oração mais
consistente. Peça ao Senhor que se
revele aos nossos olhos espirituais e
motive seus filhos com o desejo de se
unir em oração e buscá-lo com fé. Que
o Pai receba realmente o melhor do
nosso tempo e recursos e que sejamos
filhos obedientes ao seu chamado.
10 | SEX - CRIANÇAS INOVI
Suplique ao Senhor por sua presença
junto às nossas crianças. Que Ele as
conduza a serem impactantes em suas
famílias e demais relacionamentos. Ore
também para que Deus se manifeste
no inovi kids através de cada professor
que se dispõe à essa tarefa tão
recompensadora.

POIS ONDE SE REUNIREM DOIS OU TRÊS EM MEU NOME, ALI EU ESTOU NO MEIO DELES". MATEUS 18:20
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18 | SAB - REDE MINISTERIAL
Ministrar é servir! Ore para que todos os
envolvidos nos ministérios da inovi
possam servir com amor, presteza e
constância através do chamado
específico de Deus para cada um.
Interceda também por todos os
membros da inovi, para que descubram
e se engajem com vigor em alguma
área na congregação.

24 | SEX - PROJETO LAGOINHA
Estamos no período de recesso mas
precisamos continuar intercedendo
para que o Projeto dê frutos. Ore pela
implementação de uma Célula nessa
cidade e futuramente uma
congregação. Interceda também pelos
voluntários da equipe e ore para que
eles sejam fortalecidos no propósito de
Deus para a cidade através desta
missão.

12 | DOM - CELEBRAÇÃO INOVI
Salmos 111:1 “Aleluia! Dou graças ao
Eterno com tudo que tenho, Onde quer
que os bons se reúnam e na
congregação.”

19 | DOM - CELEBRAÇÃO INOVI
Salmos 100:2 “Prestem culto ao Senhor
com alegria; entrem na sua presença
com cânticos alegres.”

Agradeça ao Senhor pela oportunidade
de adorá-lo, e faça isso em espírito e
em verdade. Quem você convidará
hoje para te acompanhar à inovi?

Hoje é mais um dia de louvor e
adoração comunitária. Ore para que
Deus se manifeste no meio do seu povo
quando este o celebrar. Que somente
nosso Senhor receba toda glória!

25 | SAB - CRECHE NOVA VIDA
Ore por cada criança que está sendo
instruída na Creche Nova Vida e
interceda por as suas famílias; para
que sejam tocadas pela presença do Pai
e venham a conhecer verdadeiramente
o Seu amor e a nova vida que somente
em Jesus podemos encontrar.

11 | SAB - JOVENS INOVI
Tito 2:6 …da mesma maneira, encoraje
os jovens a serem prudentes.
Não há dias tão difíceis que possam nos
impedir de possuir uma vida de
santidade e fé real em Deus. Ore
pelos adolescentes e jovens; para que
sejam despertados à um tipo de vida
agradável ao Senhor.

13 | SEG - EVANGELISMO
Interceda por alguém de sua família ou
círculo de amizade e vá ao
evangelismo na confiança de que o
Senhor está sempre conosco.
14 | TER - CÉLULAS INOVI
Ore para que lares sejam impactados
hoje pelo poder transformador do
nosso Deus. Convide alguém para ir
com você à uma de nossas células.
15 | QUA - DISCIPULADO
Caminhar em disciplina de vida é um
grande desafio! Ore para que
entendamos e busquemos a vida
coerente de um verdadeiro discípulo
de Cristo, sendo obedientes e
constantes na carreira cristã.
16 | QUI - INOVI
Clame ao Senhor por sua presença em
nosso meio. Que Ele nos leve a ser
impactantes em nosso bairro. Ore
também para que Deus se manifeste
nas reuniões feitas nos lares a fim de
sermos efetivos em nossas propostas
atuais, cumprindo assim com diligência
a missão que recebemos do Senhor.
17 | SEX - EQUIPE PASTORAL
Ore por nossos líderes espirituais, para
que o Senhor lhes ilumine a mente e o
caminho. Interceda por suas vidas e
suas famílias a fim de que estejam
fortalecidos no Senhor e
transbordantes de Sua Palavra
poderosa. Que cada membro da
equipe seja abençoado pela Guarda do
Senhor.

20 | SEG - REDE ADMINISTRATIVA
Ore para que Deus dê sabedoria aos
administradores da inovi no
gerenciamento da igreja, bem como
nos conceda os recursos necessários
para os desafios do nosso tempo,
especialmente neste momento de
preparativos para a reforma do nosso
salão.
21 | TER - CÉLULAS INOVI
Interceda por cada Célula da inovi
colocando os líderes e auxiliares diante
do Senhor para que, fortalecidos por
Ele, ministrem sobre Sua graça com
alegria e autoridade. Ore também
para que o envolvimento dos membros
da inovi nas células aumente passando
a ser o mais pleno possível.
22 | QUA - REFORMA INOVI
Estamos às portas de iniciar um
movimento na inovi para a reforma e
adequação de nosso salão de reuniões.
Ore desde já por esse motivo a fim de
que sejamos participantes dessa
empreitada tão gratificante,
contribuindo de maneira abundante
para que tenhamos um ambiente
agradável e de acordo às leis vigentes.
23 | QUI - MISSÕES E MISSIONÁRIOS
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.

26 | DOM - CELEBRAÇÃO INOVI
Filipenses 4:4 “Alegrem-se sempre no
Senhor. Novamente direi: Alegrem-se!”
Que nossa reunião seja a expressão do
povo mais feliz da terra! Façamos festa!
27 | SEG - GUARATINGUETÁ
Ore especificamente pelas famílias
guaratinguetaenses, suplicando ao
Senhor que nos conceda o momento
oportuno de ministrarmos à elas.
Juntos, e ativos na evangelização,
podemos ganhar Guaratinguetá para
Cristo.
28 | TER - LORENA
Apoie nossos irmãos lorenenses que
estão realizando uma reunião de célula
por lá. Ore para que Deus os fortaleça e
traga crescimento à este grupo.
29 | QUA - BRASIL JEJUM E ORAÇÃO
Separe esse dia para jejuar e orar pelo
Brasil; para que Deus toque a nação em
suas estruturas concedendo aos
necessitados, provisão; aos enfermos,
restauração; aos cativos, libertação;
aos oprimidos, alívio; ao cansado,
vigor; às pessoas de bem, paz; aos
distantes, uma oportunidade; aos Seus
filhos, Sua companhia;
30 | QUI - GRATIDÃO
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!
Ame-o! Sirva-o! Adore-o!

PORQUE VIVEMOS POR FÉ, E NÃO PELO QUE VEMOS. 2 CORÍNTIOS 5:7

