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DÉBORAS NO LAR  
 

 “Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições 
sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação 
de graças” Filipenses 4;6 
 

OBJETIVOS: 
 
  Louvar e Adorar ao Senhor, o Grande EU SOU “Suba a minha oração 
perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como 
o sacrifício da tarde. Salmos" 141;2. 
 
 A reunião nos lares das Déboras tem como objetivo ampliar a Igreja 
para além dos limites físicos do templo conforme a Palavra nos ensina em 
At.5; 42 “E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de 
ensinar e de pregar Jesus, o Cristo”. 
 
 Orar por seus filhos biológicos, adotivos ou espirituais. "Alegrai-vos na 
esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração" Romanos 
12;12 
 
 Visa desenvolver um relacionamento pessoal de amor ao próximo 
integrando, mutuamente, a mãe de oração a uma grande família formada por 
irmãs em Cristo e pela vizinhança não crente. “Confessai as vossas culpas 
uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por 
um justo pode muito em seus efeitos" Tiago 5;16 
 

IMPLANTAÇÃO: 
 
 O ideal é que seja realmente um grupo comprometido com a oração, e 
quando atingir um número de componentes que dificulte a participação de 
todos, o grupo poderá ser sub-dividido (desmembrado), considerando-se a 
particularidade e a necessidade de cada grupo, sendo essa decisão opcional 
e de consenso entre o grupo. 
 
 Cada grupo é composto da hospedeira, assim chamamos a que oferece 
sua residência para a reunião, uma recepcionista, uma Débora que irá 
atender as mulheres que chegam e já ir criando um clima agradável.A 
hospedeira já esteve arrumando a casa, preparando tudo para este  
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momento, receber e dar atenção é uma tarefa a ser dividida para não 
sobrecarrega-la. E o grupo se completa com as voluntárias que comunicarão 
por telefone e e-mail a data da próxima reunião . 
 
 Não se deve enfatizar nenhuma denominação. É um grupo de oração 
interdenominacional. 
 
 O tempo ideal deverá ser no máximo de 1 hora e 30 minutos. 
 
 Não deve haver preocupação com lanches ao término da reunião, o 
objetivo é alimentar-nos espiritualmente. Se houver o lanche ao final da 
reunião deverá ser espontâneo, voluntário e não deverá sobrecarregar a 
Débora hospedeira. Ficando a critério da hospedeira uma observação ao final 
do convite  no sentido de que possa ser levado, voluntariamente, ao encontro 
de oração, um “pratinho” para confraternização ao final do grupo. 
 
 Na apresentação das irmãs, ao início do grupo, deverão falar somente 
os seus nomes e o nome de seus filhos. 
 
 A reunião deverá prever o período para o louvor e testemunho (pessoa 
que nos trará uma breve meditação da Palavra  e o seu testemunho de vida 
de oração) compreendendo um período máximo de 25 minutos para os dois 
momentos. Uma música é apresentada por uma pessoa, por um cd, uma 
apresentação de dvd, enfim, nem sempre temos quem toca (quase nunca) 
então devemos nos centrar no testemunho (20 minutos ) e na oração , tempo 
restante. 
 
 Pode-se avisar com antecedência o tema do estudo (opcional), 
deixando esclarecido junto as irmãs que a reunião no lar não é uma escola de 
estudo bíblico, as Déboras se reúnem para estudar a Palavra do Senhor e 
aplicá-la nas orações intercessórias dirigidas especificamente para as 
necessidades de seus filhos. 
 
 A Débora hospedeira cede sua residência e não ficará com a 
responsabilidade de ser a preletora (quem fará a ministração da palavra). 
Pode-se convidar alguém para compartilhar um testemunho de oração, ou 
estudar algum assunto neste sentido preparado e distribuído impresso para 
as irmãs acompanharem 
 
 
 
 
 



 

4 

 
  
Os estudos desenvolvidos nos lares poderão ser elaborados conforme a 
necessidade de cada grupo, o importante é que estejamos sempre na 
direção, na dispensação do Senhor, pois é Ele quem dirige as reuniões que 
acontecem sempre em nome de Jesus.  
 
 Devemos sempre orar pedindo a Deus definição sobre o tema que 
iremos desenvolver. Pode-se convidar alguma irmã para dar um testemunho 
sobre a oração em sua vida. É importante que a coordenadora responsável 
pela reunião, conheça de antemão o testemunho e peça que seja retirada 
qualquer menção ou critica a alguma religião e,que não se faça teologia em 
cima de uma experiência pessoal, Deus age com cada um de nós de forma 
diferente! 

 A vizinhança onde acontecerá a reunião poderá ser convidada através 
de um convite impresso e colocado na caixa do correio, como por exemplo: 

  

 

 

 

 

Querida ________________, venha orar pelo seu filho no dia_____ ás _____  

 

na rua_________________________nº_____  

 

Sua presença será motivo de grande alegria para nós. 

 

Assinado_______________________  

 

Telefone_____________________ 

 

Endereço:__________________________ 

 

__________________________________ 

 

* Se você puder traga um pratinho de doce ou salgado para juntas agradecermos o 

partir do pão e confraternizarmos em nome de Jesus 
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Se puder fixar a reunião em um só lar é melhor, pois se a pessoa falta, 
ela já sabe que no mesmo dia no mês seguinte ela poderá ir que ela 
encontrará irmãs orando ali. Para isso o dia melhor é marcado assim: Toda 
primeira quarta do mês, ou coisa parecida e nunca mudar. Ou pode-se fazer 
um calendário com dia, hora e local da reunião em cada mês do ano e 
distribuir entre as Déboras no início do ano. 
 
 
 As convidadas que quiserem aprender a orar, receberão uma folhinha 
intitulada “carta para o Céu”, nela poderá escrever uma “cartinha” para Deus 
especificando sua necessidade, onde ela poderá no momento da oração, ler 
sua cartinha para Deus e aprenderá assim, que orar é falar com Deus; caso  
ela não queira ler, poderá pedir para que a irmã ore por ela e por suas 
necessidades. Esta cartinha será usada somente para as mulheres que estão 
aprendendo a orar e ensinamos a elas que têm de assinar “em Nome de 
Jesus”, explicando brevemente o porquê de proceder assim (plano de 
salvação). 
 
 Cada grupo desenvolverá a estratégia direcionada por Deus para que 
todas as mães do grupo (crentes e não crentes), possam sair do grupo 
sentindo que Deus a está fortalecendo e agindo sobre sua vida e a vida de 
seus filhos.  
 
 A recepção às irmãs deverá ser calorosa sem ser constrangedora. 
 
 Ao chegar, todas as irmãs receberão um papel para escrever seu 
pedido de oração. No momento que o grupo for dividido para a oração estes 
pedidos serão trocados entre as mulheres do grupo e elas se comprometerão 
a orar por aqueles pedidos até a próxima reunião.Esta troca de pedidos pode 
ser realizada de outras formas segundo a criatividade do grupo. 
 
 As mulheres assumirão o pacto de sigilo, ou seja, tudo o que for tratado 
na reunião não será comentado fora dela. Muitas abrem o seu coração e não 
podemos trair a confiança umas das outras. 
 
 Nestes “Pedidos de oração” a pessoa pode assinar o seu nome, ou não 
faze-lo, pode colocar também seu telefone e e-mail se quiser que a 
companheira de oração entre em contato com ela  
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Exemplo da folhinha de pedidos: 
 

 

 

 

 

 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO 
 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
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 Todos nós sentimos a necessidade de colocar os nossos pedidos e 
assim sairemos mais aliviadas. Para não tomar muito tempo com cada uma 
fazendo o seu pedido, poderemos dividir as presentes em grupos de no 
máximo 5 pessoas e neste grupo, elas compartilharão seus pedidos e 
trocarão entre si para orarem até o próximo encontro do grupo, ou outra 
dinâmica de troca de pedidos que será orientada antes da divisão do grupo.  
 
 Ao final da reunião nos reuniremos e oraremos em conjunto para nos 
despedirmos. Os nossos pedidos não serão colocados individualmente no 
grupão, porque levará muito tempo até que cada um seja apresentado, o que 
ocasionaria um aumento significativo no tempo previsto para o encontro. 
Mesmo porque os nossos pedidos já foram colocados em nossos grupinhos 
antes da oração final. As Déboras deverão orar também pelos alvos de  
intercessão do Desperta Débora: 

a) conversão de nossos filhos; 
 
b) a restauração dos que estão desviados dentro e fora das igrejas 
evangélicas; 
 
c) o despertamento missionário de, inicialmente, 50.000 jovens. Um 
compromisso missionário para o resto de suas vidas, se tornando um “JOVEM 
GERAÇÃO COMPROMISSO”. Se tornar um missionário na sua escola, em 
outra cultura, como um (a) pastor (a), um fazedor de tendas (aqueles que tiram 
o sustento do próprio trabalho), e/ou um mantenedor de missões. 
 
d) a consagração da Geração Compromisso. 
 
e) um avivamento das escolas e das universidades, local onde os filhos 
passam a maior parte do dia, e onde há grande influência de vícios, 
materialismo e mensagens anticristãs em geral. 
 
 Poderemos utilizar os “Pedidos de oração por nossos filhos” neste 
momento, pois ele abrange todos os alvos acima. 
 
 Tenha um caderno para cadastrar as visitantes, devendo ser atualizado 
quando houver necessidade. O cadastro é feito uma única vez por pessoa. 
Deve constar os dados básicos (nome completo, endereço, telefone, data de 
nascimento, e-mail.......).  
 
 Os nomes e telefones das participantes do caderno de cadastros 
poderão ser divididos entre as voluntárias do grupo que ligarão para estas 
mulheres lembrando da reunião uma semana antes. Ligaremos sempre,  
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mesmo que a pessoa custe a comparecer, deveremos insistir, 
pois a experiência no Desperta Débora tem demonstrado que elas agradecem 
por não termos desistido delas quando retornam. O convite pode ser feito 
também através de e-mail ou Whatsapp. 
 
         Com estes e-mails e telefones do caderno pode-se formar um “grupo de 
intercessão on line”,por Whatsapp onde elas poderão compartilhar durante o 
mês os pedidos que forem surgindo e os testemunhos de resposta de oração 
 
MODELO DE PROGRAMA DO DESPERTA DÉBORA NOS LARES 

 
1. Abertura e oração. 
 
2. Louvor (geral ou grupo escalado). 
 
3. Apresentação das irmãs. 
 
4.  Mensagem (apresentação da preletora) Para a mensagem usaremos 
sempre a Bíblia e se houver necessidade e oportunidade um material de 
apoio, por exemplo vídeos com situações pré-selecionadas. 
 
5. Oração geral  - Clamor (orando por nossos filhos). 
 
6. Oração específica (leitura da “Carta Para o Céu” e pedidos específicos, 
essas orações poderão ser em duplas ou em pequenos grupos.troca dos 
pedidos 
 
7. Oração pelos pedidos de intercessão  - selecione alguns dos 50 pedidos, 
ou cada pequeno sub grupo ora por determinada quantidade, por exemplo um 
grupo ora do 1 ao 10, outro grupo do 11ao 20 e assim por diante; ou a critério 
da coordenadora (líder) do grupo. 
 
9- Oração final com todo o grupo reunido novamente. A troca dos pedidos 
pode ser realizada neste momento.Todas colocam seus pedidos em uma 
caixa e cada participante pega um para si. 
 
10. Avisos finais.   
 

LEMBRE-SE QUE O MODELO IDEAL SERÁ SEMPRE AQUELE QUE FOR 
INSPIRADO PELO ESPÍRITO SANTO!”  
 
Por: 
 Ana Lucia de Barros Silva  
Débora em Santo André/ São Paulo.  
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Pedidos de Oração  
por nossos filhos 
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Pedidos de Oração 

Por nossos Filhos 
 
 

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; 

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

Sua Palavra; 
 
3. Que nossos filhos tenham prazer na intercessão pelos irmãos e 

demais necessitados e, certeza do poder transformador da 
oração; 

 
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; 

 
5. Oro pelo despertamento de nossos filhos para missões. Que 

sejam sensíveis ao chamado de Deus e sustentadores da obra 
missionária;  

 
6. Oro para que nossos filhos saibam rejeitar tudo o que venha 

desagradar a Deus; 
 
7. Que tenham sabedoria de Deus, aproveitando cada 

oportunidade que surgir para testemunhar e, em tudo, sejam 
gratos ao Pai; 

 
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; 

 
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; 

 
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  
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de que suas vidas sejam como a luz da aurora: brilhem mais e 
mais até ser dia perfeito aos olhos do Senhor; 

 
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; 

 
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;  

 
 
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; 

 
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; 

 
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; 

 
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; 

 
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; 

 
18. Oro pela capacidade intelectual e pelo bom aprendizado. 

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

 
20. Oro pelo caráter, temperamento e personalidade de nossos 

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

 
21. Oro pelo bom relacionamento entre irmãos: de sangue e em 

Cristo. Que haja harmonia, perdão, camaradagem e respeito 
mútuo entre eles; 

 
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; 

 
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; 

 
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; 

 
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; 

 
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; 

 
27. Oro para que Deus livre nossos filhos da influência de vícios, 

materialismo, mensagens anticristãs, imoralidade e 
consumismo; 

 
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 
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conheçam como único Salvador. E, 
através do bom testemunho de nossos filhos, os que não te 
conhecem, passem a ter sede de Ti; 

 
29. Oro para que Deus dê sabedoria a nós pais, para que 

saibamos lidar com a individualidade de cada filho; 
 
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; 

 
31. Oro para que Deus desperte a cada dia, mais pais e mães - 

naturais ou espirituais - para intercederem por seus filhos;  
 

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. 

 
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; 

 
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; 

 
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; 

 
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;  

 
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 
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ajudá-los. Que saibam buscar a Deus em 
cada uma de suas necessidades; 

 
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; 

 
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; 

 
40. Oro para que o tempo de nossos filhos – da idade infantil à 

adulta - seja administrado pelo Espírito Santo de Deus;  
 
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;  

 
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;  

 
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; 

 
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;  

 
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; 
 

 
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  
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vezes num regime de escravidão. Que sejam libertas pelo 
poder da intercessão, pela misericórdia do Senhor;  

 
47. Oro para que Deus possa sempre levantar em nosso meio, 

jovens comprometidos com os ensinamentos de Deus e Sua 
obra;  

 
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; 

 
49. Oro por todos os missionários que se dedicam ao Ministério 

Desperta Débora/Pais de Oração 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;   

 
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. 

 
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. 
 
Oro, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, amém!  
 
 
Os pedidos de Oração por nossos filhos foi revisado e gravado 
em áudio, pela Jornalista Monica Pocker ,da CBN, em 2009, a 
quem somos muito gratos 
 
 

 


