
 

 
 

Oração por Nossos Filhos 
Pais de joelhos, filhos de pé! 

 
 

1. Oro pela conversão dos nossos filhos. Que cada 
um deles seja alcançado pelo imenso amor de 
Deus. Intercedo pela entrega total de suas vidas 
a Cristo;  
 
Porque Deus tanto amou o mundo que deu o 
seu Filho Unigênito, para que todo o que nele 
crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 
João 3:16 
 
E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu 
Deus; E lhes darei um mesmo coração, e um 
só caminho, para que me temam todos os 
dias, para seu bem, e o bem de seus filhos, 
depois deles. E farei com eles uma aliança 
eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem; 
e porei o meu temor nos seus corações, para 
que nunca se apartem de mim.  Jeremias 
32:38-40 
 

 
2. Oro para que nossos filhos amem cada vez mais a 

Deus e a Sua Palavra;  
 

Dirige-me pelo caminho dos teus 
mandamentos, pois nele encontro satisfação. 
Salmos 119:35 
 
Dá-me entendimento, para que eu guarde a 
tua lei e a ela obedeça de todo o coração. 
Salmos 119:34 



 

 
 
3. Que nossos filhos tenham prazer na intercessão 

pelos irmãos e demais necessitados e, certeza 
do poder transformador da oração; 
 
Então romperá a tua luz como a alva, e a tua 
cura apressadamente brotará, e a tua justiça 
irá adiante de ti, e a glória do SENHOR será a 
tua retaguarda. Então clamarás, e o SENHOR 
te responderá; gritarás, e ele dirá: Eis-me 
aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o 
estender do dedo, e o falar iniqüamente; E se 
abrires a tua alma ao faminto, e fartares a 
alma aflita; então a tua luz nascerá nas trevas, 
e a tua escuridão será como o meio-dia.  
Isaías 58:8-10 
 
 
 

4. Oro para que nossos filhos sejam livres dos 
ataques espirituais através de músicas, 
programas de televisão, novelas, revistas e livros 
que contrariem os conceitos cristãos;  
 
“Como é precioso o teu amor ó Deus! Os 
homens encontram refúgio à sombra das 
Tuas asas.” Salmos 36:7 
 
”para discernirem o que é melhor, a fim de 
serem puros e irrepreensíveis até o dia de 
Cristo...”Filipenses 1:10 
 
 
 



 

 
5. Oro pelo despertamento de nossos filhos para 

missões. Que sejam sensíveis ao chamado de 
Deus e sustentadores da obra missionária;  
 
Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as 
cortinas das tuas habitações; não o impeças; 
alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas 
estacas. Porque transbordarás para a direita e 
para a esquerda; e a tua descendência 
possuirá os gentios e fará que sejam 
habitadas as cidades assoladas.  Isaías 54:2-3 

 
 
6. Oro para que nossos filhos saibam rejeitar tudo o 

que venha desagradar a Deus;  
 
Buscai o bem e não o mal, para que vivais; e, 
assim, o SENHOR, o Deus dos Exércitos, 
estará convosco, como dizeis. Amós 5:14 
 
”para discernirem o que é melhor, a fim de 
serem puros e irrepreensíveis até o dia de 
Cristo...”Filipenses 1:10 

 
 
7. Que tenham sabedoria de Deus, aproveitando 

cada oportunidade que surgir para testemunhar 
e, em tudo, sejam gratos ao Pai; 
 
Andai com sabedoria para com os que estão 
de fora, remindo o tempo.  Colossenses 4:5 
 
Que pregues a palavra, instes a tempo e fora 
de tempo, redarguas, repreendas, exortes, 
com toda a longanimidade e doutrina. II 
Timoteo 4:2 



 

 
 
8. Oro para que nossos filhos sejam em tudo movidos 

pelo Espírito Santo de Deus, a fim de que tenham 
amor pela Palavra, compromisso com Jesus, um 
coração responsivo e alegria em estar na 
presença de Deus; 

 
De lá, buscarás ao Senhor, teu Deus, e o 
acharás, quando o buscares de todo o teu 
coração e de toda a tua alma. Quando 
estiveres em angústia, e todas estas coisas te 
sobrevierem nos últimos dias, e te voltares 
para o Senhor, teu Deus, e lhe atenderes a 
voz. Então, o Senhor, teu Deus, não te 
desamparará, porquanto é Deus 
misericordioso, nem te destruirá, nem se 
esquecerás da aliança que jurou a teus pais. 
Deuteronômio. 4:29-31 

 
 

9. Oro também pelas crianças, adolescentes e jovens 
de todos os cantos do mundo. Que amem cada 
vez mais a Palavra de Deus, seguindo-a sempre 
em todos os seus caminhos; 
 
Assim como o cervo brama pelas correntes 
das águas, assim suspira a minha alma por ti, 
ó Deus!A minha alma tem sede de Deus, do 
Deus vivo; quando entrarei e me apresentarei 
ante a face de Deus? Salmos 42:1-2 
 
“Bem-aventurados os retos em seus 
caminhos, que andam na lei do 
SENHOR.”Salmos 119:1 

 



 

 
10. Oro para que nossos filhos sintam alegria em 

estar em comunhão com os irmãos de sangue e 
em Cristo. Que tenham um coração alegre por 
servirem a Deus e cresçam na fé, a fim de que 
suas vidas sejam como a luz da aurora: brilhem 
mais e mais até ser dia perfeito aos olhos do 
Senhor; 

 
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  Romanos 15:5-
6 
 
Alegrei-me com os que me disseram: "Vamos 
à casa do Senhor! Salmos 122:1 
 
A vereda do justo é como a luz da alvorada, 
que brilha cada vez mais até à plena claridade 
do dia.  Provérbios 4:18 
 
 

11. Que Deus molde a vida de nossos filhos, fazendo 
cair por terra toda timidez, medo, ansiedade e 
qualquer sentimento que não os permita crescer 
em todas as áreas de suas vidas,  para a glória 
do nome do Senhor; 
 
Pois Deus não nos deu espírito de covardia, 
mas de poder, de amor e de equilíbrio. II 
Timoteo 1:7 
 
 
 
 



 

 
 
12. Oro pela cura de traumas de qualquer origem, 

como: rejeição, complexo de inferioridade ou 
superioridade, carência por falta de amor, de 
aceitação e de qualquer outro sentimento que 
possa gerar a rebeldia;  
 
Confie no Senhor de todo o seu coração e 
não se apóie em seu próprio entendimento; 
reconheça o Senhor em todos os seus 
caminhos, e ele endireitará as suas veredas. 
Não seja sábio aos seus próprios olhos; tema 
ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde 
ao corpo e vigor aos ossos.  Provérbios 3:5-8 
 
 
 

13. Oro pelas crianças abandonadas, pelos meninos 
de rua e pelos órfãos que vivem em entidades do 
governo, orfanatos, lares assistenciais, etc. Que 
Deus, com o Seu imenso amor, possa assisti-los 
e suprir cada uma de suas necessidades; 

 
Levanta o pobre do pó e, desde o monturo, 
exalta o necessitado, para o fazer assentar 
entre os príncipes, para o fazer herdar o trono 
de glória; porque do SENHOR são as colunas 
da terra, e assentou sobre elas o mundo. I 
Samuel 2:8 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
14. Oro para que nossos filhos sejam cada vez mais 

fortalecidos em Cristo Jesus, demonstrando 
compromisso com Deus em cada atitude. 
Senhor! Que eles permitam, desejem e entendam 
a necessidade de serem moldados por Ti;  

 
E eu os fortalecerei no SENHOR, e andarão 
no seu nome, diz o SENHOR. Zacarias 10:12 
 
Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês 
conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi 
porque vocês conhecem aquele que é desde 
o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque 
vocês são fortes, e em vocês a Palavra de 
Deus permanece e vocês venceram o 
Maligno. 1 João 2:14  
 
Todos os seus filhos serão ensinados pelo 
Senhor, e grande será a paz de suas 
crianças. Isaías 54:13 
 

15. Oro pelo crescimento espiritual de nossos filhos. 
Que não haja pecados não confessados, 
sentimentos de amargura, falta de perdão, 
desânimo, nem humor inconstante. Que nada 
venha impedir sua perfeita comunhão com Deus; 
 
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 Crônicas 7:14 
 
Confessei-te o meu pecado, e a minha 
maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao 
SENHOR as minhas transgressões; e tu 



 

 
perdoaste a maldade do meu pecado . Salmos 
32:5 

 
 
16. Oro pelas escolas e faculdades onde nossos 

filhos passam a maior parte do dia. Coloco em 
Tua presença, a vida dos diretores, professores, 
orientadores educacionais, coordenadores, 
auxiliares e, cada disciplina ministrada aos 
nossos filhos; 
 
Deixando, pois, toda a malícia, e todo o 
engano, e fingimentos, e invejas, e todas as 
murmurações, Desejai afetuosamente, como 
meninos novamente nascidos, o leite racional, 
não falsificado, para que por ele vades 
crescendo; Se é que já provastes que o 
Senhor é benigno; 1 Pedro 2:1-3 
 
E elas o seguem,porque conhecem a Sua voz, 
mas, nunca seguirão a um estranho, na 
verdade fugirão dele, porque não conhecerão 
a voz de estranhos.” João 10:4-5 

 
17. Oro para que Deus dê aos nossos filhos 

entendimento e firmeza para rejeitar os conceitos 
passados em sala de aula - quer por professores 
ou por colegas - que contrariem a Palavra de 
Deus; 

 
Invoca-me, e te responderei; anunciar-te-ei 
coisas grandes e ocultas, que não sabes. 
Jeremias 33:3 

 



 

 
18. Oro pela capacidade intelectual e pelo bom 

aprendizado. Que nossos filhos tenham prazer 
nos estudos, em todas as fases de suas vidas; 

 
Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o 
Espírito de sabedoria e de entendimento, o 
Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito 
de conhecimento e de temor do Senhor. 
Isaías 11:2 
 

 
19. Oro pela saúde física, mental, emocional e 

espiritual de nossos filhos. Pelo crescimento e 
amadurecimento em todas estas áreas. Como 
Jesus, que eles cresçam em sabedoria, estatura 
e graça diante de Deus e dos homens;  
 
Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e 
graça diante de Deus e dos homens.  Lucas 
2:52 
 

 
20. Oro pelo caráter, temperamento e personalidade 

de nossos filhos. Que no seu modo de ser e viver 
dêem um bom testemunho de Cristo; 

 
Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, 
como plantas viçosas, e nossas filhas, como 
pedras angulares, lavradas como colunas de 
palácio; que transbordem os nossos celeiros, 
atulhados de toda sorte de provisões; que os 
nossos rebanhos produzam a milhares e a 
dezenas de milhares, em nossos campos... 
Salmos 144:12-13 

 



 

 
21. Oro pelo bom relacionamento entre irmãos: de 

sangue e em Cristo. Que haja harmonia, perdão, 
camaradagem e respeito mútuo entre eles;  
 
Como é bom e agradável quando os irmãos 
convivem em união!  
Salmos 133:1 

 
 
 
22. Oro pela paz, harmonia, união, alegria, amor e 

prosperidade em nossas casas. Que nossos 
filhos tenham prazer em estar em nossa 
companhia e sejam obedientes a nós pais, como 
também aos seus cuidadores; 
 
Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois 
isso agrada ao Senhor. Colossences 3:20 
 
Como é feliz quem teme ao Senhor, quem 
anda em seus caminhos!Você comerá do 
fruto do seu trabalho, e será feliz e 
próspero.Sua mulher será como videira 
frutífera em sua casa; seus filhos serão como 
brotos de oliveira ao redor da sua mesa. 
Assim será abençoado o homem que teme ao 
Senhor! Que o Senhor o abençoe desde Sião, 
para que você veja a prosperidade de 
Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja 
os filhos dos seus filhos. Haja paz em 
Israel!Salmos 128:1-6 
 
 
 
 



 

 
23. Oro por cada criança, adolescente e jovem de 

nossa igreja. Que tenham alegria e sintam-se 
felizes e privilegiados por pertencerem a uma 
família cristã; 
 
alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no 
local que ele escolher para habitação do seu 
Nome, junto com os seus filhos e as suas 
filhas, os seus servos e as suas servas, os 
levitas que vivem na sua cidade, os 
estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem 
com vocês.  Deuteronômio 16:11 

 
Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno 
está com os que o temem, e a sua justiça com 
os filhos dos seus filhos, Salmos 103:17 

 
24. Oro pela extinção de preconceitos sociais e 

raciais entre nossos jovens, adolescentes e 
crianças. Que seja estabelecido o amor fraternal 
seja qual for a raça, cor ou posição social de 
cada um; 

 
Portanto, aceitem-se uns aos outros, da 
mesma forma como Cristo os aceitou, a fim 
de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 
15:7 

 
Afastem-se de toda forma de mal.I 
Tessalonicenses 5:22 
 
Não será assim entre vocês. Pelo contrário, 
quem quiser tornar-se importante entre vocês 
deverá ser servo; e quem quiser ser o 
primeiro deverá ser escravo de todos. Marcos 
10:43-44 



 

 
 
25. Oro para que Deus livre nossos filhos dos vícios 

de qualquer espécie.  Que eles possam ser 
sensíveis ao sofrimento dos que estão nos vícios 
e intercedam por essas vidas; 
 
Nós, que somos fortes, devemos suportar as 
fraquezas dos fracos, e não agradar a nós 
mesmos. Romanos 15:1 
 
Quando um membro sofre, todos os outros 
sofrem com ele; quando um membro é 
honrado, todos os outros se alegram com ele. 
I Corintios 12:26 

 
26. Oro pela restauração dos que estão desviados 

dentro e fora das igrejas. Clamo para que essas 
vidas sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus 
e voltem-se para Jesus com maior sede e desejo, 
a fim de que o Inimigo nunca mais os impeça de 
enxergar e seguir o verdadeiro Caminho; 

 
Assim diz o SENHOR: Reprime a tua voz de 
choro e as lágrimas de teus olhos; porque há 
recompensa para as tuas obras, diz o 
SENHOR, pois os teus filhos voltarão da terra 
do inimigo. Jeremias 31:16 
 

 
27. Oro para que Deus livre nossos filhos da 

influência de vícios, materialismo, mensagens 
anticristãs, imoralidade e consumismo;  

 
Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-
te- ei das garras dos violentos.Jeremias 15:21 
 



 

 
Os meus olhos estão continuamente no 
SENHOR, pois ele tirará os meus pés da rede . 

Salmos 25:15 
 
“fuja dos desejos malignos da juventude e 
siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com 
aqueles que, de coração puro  invocam o 
Senhor.” II Timóteo 2:22 

 
 
28.  Oro em favor dos amigos de nossos filhos. 

Apresento a vida de cada um deles no Seu altar 
Pai, a fim de que todos Te conheçam como único 
Salvador. E, através do bom testemunho de 
nossos filhos, os que não te conhecem, passem 
a ter sede de Ti; 
 
Sou amigo de todos os que te temem e 
obedecem aos teus preceitos. Salmos 119:63 
 
Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-
se. Mas pobre do homem que cai e não tem 
quem o ajude a levantar-se! Eclesiastes 4:10 
 
O amigo ama em todos os momentos; e um 
irmão na adversidade.  Proverbios 17:17 
 

29. Oro para que Deus dê sabedoria a nós pais, para 
que saibamos lidar com a individualidade de cada 
filho; 
 
Que a paz de Cristo seja o juiz em seus 
corações, visto que vocês foram chamados a 
viver em paz, como membros de um só corpo. 
E sejam agradecidos. Habite ricamente em 
vocês a palavra de Cristo; ensinem e 



 

 
aconselhem-se uns aos outros com toda a 
sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos 
espirituais com gratidão a Deus em seus 
corações. Tudo o que fizerem, seja em 
palavra ou em ação, façam-no em nome do 
Senhor Jesus, dando por meio dele graças a 
Deus Pai.  Colossenses 3:15-17 
 

 
30. Oro para que nós pais, busquemos sabedoria e 

graça, a fim de vivermos uma vida coerente com 
a vontade de Deus, inspirando nossos filhos a 
serem nossos imitadores, como devemos ser de 
Cristo; 

 
Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão 
no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos, 
e delas falarás a teus filhos, e delas falarás 
assentado em tua casa, e andando pelo 
caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. 
Também as atarás como sinal na tua mão, e 
te serão por frontal entre os olhos. E as 
escreverás nos umbrais de tua casa e nas 
tuas portas. Deuteronômio 6: 6 
 
Mas vós sereis chamados sacerdotes do 
SENHOR, e vos chamarão ministros de nosso 
Deus; comereis as riquezas das nações e na 
sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa 
vergonha, tereis dupla honra; em lugar da 
afronta, exultareis na vossa herança; por 
isso, na vossa terra possuireis o dobro e 
tereis perpétua alegria. A sua posteridade 
será conhecida entre as nações, os seus 
descendentes, no meio dos povos; todos 



 

 
quantos os virem os reconhecerão como 
família bendita do SENHOR. Isaías 61:6-7 e 9 
 
Aquele que teme ao Senhor possui uma 
fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. 
Proverbios 14;26 

 
 
31. Oro para que Deus desperte a cada dia, mais 

pais e mães - naturais ou espirituais - para 
intercederem por seus filhos; 
 
Não trabalharão debalde, nem terão filhos 
para a calamidade, porque são a posteridade 
bendita do SENHOR, e os seus filhos estarão 
com eles. E será que, antes que clamem, eu 
responderei; estando eles ainda falando, eu 
os ouvirei. Isaías 65:23-24 
 

 
32. Oro pelos filhos dos missionários e de todos os 

que se ocupam na Obra de Deus. Por suas 
necessidades físicas, materiais, psicológicas e 
educacionais, entre outras. 
 
Esforçai-vos, e animai-vos; não temais, nem 
vos espanteis diante deles; porque o 
SENHOR teu Deus é o que vai contigo; não te 
deixará nem te desamparará.  Deuteronômio 
31:6 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
33. Oro por aqueles filhos que precisam ficar longe 

de seus pais, para darem prosseguimento aos 
seus estudos. Que Deus os proteja e eles se 
mantenham firmes no caminho do Senhor, perto 
ou distantes de casa; 

 
O SENHOR é quem vai adiante de ti; ele será 
contigo, não te deixará, nem te desamparará; 
não temas, nem te atemorizes. Deuteronômio 
31:8 
 

 
34. Oro pelos filhos de presidiários, de pacientes 

terminais e por todos os que vivem fora do 
convívio de seus pais por motivos de saúde ou 
circunstanciais; 
 
Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, 
porque ele tem cuidado de vocês. I Pedro 5;7 
 

 
35. Oro pelas crianças, jovens e adolescentes que 

são portadores de enfermidades de qualquer 
espécie. Que o Senhor esteja com eles a cada 
instante e nos use para levar um pouco de 
conforto, amor e carinho a eles. Senhor! que o 
Teu poder possa operar milagres nessas vidas, 
através de nossas intercessões; 

 
Não temas porque eu sou contigo; não te 
assombres, porque eu sou o teu Deus; eu te 
fortaleço, e te ajudo, te sustento com a minha 
destra fiel. Isaías 41:10 

 



 

 
36. Oro pelas crianças, jovens e adolescentes 

carentes - material e emocionalmente - e, pelo 
trabalho das igrejas, comunidades e ONGs 
realizados com elas. Que haja transformação e 
restauração em suas vidas, através da graça e 
misericórdia de Deus;  
 
Com que purificará o jovem o seu caminho? 
Observando-o conforme a tua 
palavra. Salmos 119:9 
 

 
37. Oro pelas crianças, jovens e adolescentes, que 

ainda não têm seus pais convertidos. Que 
possam dar bom testemunho em suas casas e 
tenham em nós, apoio e segurança para ajudá-
los. Que saibam buscar a Deus em cada uma de 
suas necessidades; 
 
Tendo por certo isto mesmo, que aquele que 
em vós começou a boa obra a aperfeiçoará 
até ao dia de Jesus Cristo; Filipenses 1:6 
 

 
38. Oro pelos lares desfeitos e pelos filhos de pais 

separados. Que Deus possa suprir toda a 
ausência na vida deles e dar-lhes Graça acima 
de tudo; 
 
O Senhor é o seu protetor; como sombra que 
o protege, ele está à sua direita. Salmos 121:5 
 
 
 

 



 

 
39. Oro pelas famílias em conflitos, pelos lares sem 

harmonia, sem alegria, sem paz. Que Deus faça 
morada no coração de todos, transformando a 
vida de cada um de forma especial, trazendo 
arrependimento, perdão, cura e total restauração; 
 
Ele fará com que os corações dos pais se 
voltem para seus filhos, e os corações dos 
filhos para seus pais;  Malaquias 4:6a 
 
 

40. Oro para que o tempo de nossos filhos , da idade 
infantil à adulta, seja administrado pelo Espírito 
Santo de Deus;  
 
Para tudo há uma ocasião, e um tempo para 
cada propósito debaixo do céu: Eclesiastes 
3:1 

 
 
41. Oro para que Espírito Santo de Deus não permita 

que deixemos de orar por nossos filhos todos os 
dias e, com eles, sempre que possível. E, que 
seja esta uma prática diária e constante em 
nossos lares;  

 
E contou-lhes também uma parábola sobre o 
dever de orar sempre, e nunca desfalecer,  
Lucas 18:1 

 
42. Oro para que tudo o que é verdadeiro, tudo o que 

é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é de 
boa fama, se alguma virtude há e se algum 
louvor existe, seja isso que ocupe a mente e os 
pensamentos de nossos filhos;  
 



 

 
Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é 
verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que 
é justo, tudo o que é puro, tudo o que é 
amável, tudo o que é de boa fama, se há 
alguma virtude, e se há algum louvor, nisso 
pensai. Filipenses 4:8 
 
 

43. Oro pela vocação de nossos filhos. Que Deus 
possa orientá-los na escolha certa de sua 
profissão, abrindo e fechando portas para o 
melhor desempenho de seus dons e talentos, 
tanto a serviço do Reino como na área 
profissional; 
 
Não digam, pois, em seu coração: "A minha 
capacidade e a força das minhas mãos 
ajuntaram para mim toda esta riqueza". Mas, 
lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é 
ele que lhes dá a capacidade de produzir 
riqueza, confirmando a aliança que jurou aos 
seus antepassados, conforme hoje se vê.  
Deuteronômio 8:17-18 
 

 
44. Oro pelos futuros cônjuges de nossos filhos. 

Pelos períodos de namoro, noivado e casamento. 
Que cada um saiba se colocar na presença do 
Senhor. Que Deus, esteja preparando um para o 
outro, com respeito, fidelidade, submissão, 
cumplicidade e amor;  
 
É melhor ter companhia do que estar sozinho, 
porque maior é a recompensa do trabalho de 
duas pessoas. Se um cair, o amigo pode 
ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem 



 

 
que cai e não tem quem o ajude a levantar-
se!E se dois dormirem juntos, vão manter-se 
aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido 
sozinho?Um homem sozinho pode ser 
vencido, mas dois conseguem defender-se. 
Um cordão de três dobras não se rompe com 
facilidade. Eclesiastes 4:9-12 
 
Então o Senhor Deus declarou: "Não é bom 
que o homem esteja só; farei para ele alguém 
que o auxilie e lhe corresponda". Genesis 
2:18 
 

 
45. Oro pelas crianças, jovens e adolescentes de 

nossa cidade, Estado e país. Que o poder 
transformador do Evangelho de Jesus alcance 
milhões deles, alterando-lhes o curso da vida e 
abrindo os seus corações para o Senhor; 

 
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: 
Se vós permanecerdes na minha palavra, 
verdadeiramente sereis meus discípulos; E 
conhecereis a verdade, e a verdade vos 
libertará. João 8:31-32 

 
46. Oro pelas crianças, jovens e adolescentes que 

precisam trabalhar para sustentar suas casas. 
Oro por aquelas que são exploradas por seus 
patrões, pais, tutores... trabalhando às vezes 
num regime de escravidão. Que sejam libertas 
pelo poder da intercessão, pela misericórdia do 
Senhor;  
 



 

 
Eu me deito e durmo, e torno a acordar, 
porque é o Senhor que me sustém. Salmos 
3;5 

 
47. Oro para que Deus possa sempre levantar em 

nosso meio, jovens comprometidos com os 
ensinamentos de Deus e Sua obra;  

 
A colheita é grande, mas os trabalhadores 
são tão poucos”, disse ele aos seus 
discipulos. “Portanto, peçam ao Senhor da 
colheita que chame mais trabalhadores para 
os seus campos de colheita.” Mateus 9:37-38 

 
48. Oro para que Deus livre nossos filhos do medo 

das doenças, medo dos problemas, medo do 
amanhã. Que eles tenham convicção da proteção 
de Deus, na certeza de que o Senhor os reserva 
um bom futuro, conforme Sua Palavra. Que a fé 
deles aumente a cada nova experiência de vida; 

 
Do alto me estendeu ele a mão e me tomou; 
tirou-me das muitas águas.Livrou-me de forte 
inimigo e dos que me aborreciam, pois eram 
mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no 
dia da minha calamidade, mas o SENHOR me 
serviu de amparo. Salmos 18:16-18 
 

 
49. Oro por todos os missionários que se dedicam ao 

Ministério Desperta Débora e Pais de Oração. 
Que a graça, a sabedoria e o cuidado de Deus 
sejam sobre a vida deles e de suas famílias, a 
cada dia; Que o Senhor os prospere em seus 
projetos, com toda sorte de providências e 
bênçãos;   



 

 
Mas receberão poder quando o Espírito Santo 
descer sobre vocês, e serão minhas 
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia 
e Samaria, e até os confins da terra". Atos 1:8 

 
50. Oro para que Deus livre nossos filhos de todo 

aquele que vem para roubar, matar e destruir. 
Senhor! Mantenha o mal longe de suas vidas e 
os cubra com o teu amor e proteção. 

 
“Como é precioso o teu amor ó Deus! Os 
homens encontram refúgio à sombra das 
Tuas asas.” Salmos 36:7 
 
O ladrão vem apenas para furtar, matar e 
destruir; eu vim para que tenham vida, e a 
tenham plenamente. João 10:10 

 
Oro, crendo firmemente que veremos nossos filhos e 
filhos de nossos filhos rendidos aos pés do Senhor. 
E,  creio que veremos as promessas de Deus se 
tornarem realidade em nossas famílias. 
 
Mateus 7;7-Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e 
achareis; batei, e abrir-se-vos-á  
 
Oro, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
amém!  
 

Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em 
ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, 
dando por meio dele graças a Deus Pai. 
Colossences 3;17 


