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Ritmos ou rotinas diárias são muito importantes em nossa vida. Trazem consistência, 

estrutura e confiabilidade ao nosso dia, ajudando a nos sentir fundamentados e seguros. 

É provável que você tenha a mesma rotina todas as manhãs ao acordar, mas quando ela é 

quebrada, você se sente perdido e fora do lugar! Para muitos de nós é fácil estabelecer um 

ritmo para a hora de acordar, de se vestir ou até de se exercitar, mas e quanto ao nosso 

ritmo espiritual? Como podemos adotar uma boa rotina nesse aspecto?

Para o povo hebreu dos tempos bíblicos, as rotinas espirituais eram uma parte 

fundamental da vida diária. Eles tinham hora marcada todos os dias para a oração, o 

sábado reservado a cada semana para o descanso e até promoviam festas especiais 

marcadas ao longo do ano para lembrar a bondade do seu Deus e o lugar deles na Sua 

história épica. Em Atos 3:1 lemos sobre Pedro e João indo até o templo na hora da oração. 

Em Daniel 6:10 lemos sobre Daniel orando três vezes ao dia, “como costumava fazer”. 

A vida deles era estruturada ao redor de rotinas que incluíam a oração e a leitura das 

Escrituras. 

Assim como o corpo precisa seguir o mesmo ritmo no horário das refeições todos os dias, 

a fim de permanecer saciado e nutrido, nosso espírito também precisa ser alimentado 

periodicamente para permanecer saciado e nutrido. A maioria das pessoas faz uma 

refeição três vezes ao dia. Imagine se reservássemos três períodos curtos todos os dias 

para alimentar o espírito com oração e leitura da Bíblia! Como nossos espíritos cresceriam!

Quando dedica tempo ao longo do seu dia para meditar no Senhor, você está 

deliberadamente vivendo Romanos 12:2: “E não vos conformeis com este século, mas 

transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, 

agradável e perfeita vontade de Deus”. Toda vez que faz uma pausa para ler a Bíblia e orar, 

você está renovando a sua mente. Ao fazer isso, você permite que o Espírito Santo entre 

em cena e ajude você a discernir a vontade de Deus para cada dia. 

Nós queremos encorajar você a usar este livro de orações como um guia para estabelecer 

o ritmo para seus dias. As seções da manhã, da tarde e da noite incluem passagens 

bíblicas e orações que você pode declarar e orar. Há também uma seção de orações 

e bênçãos centradas ao redor de temas específicos que você pode orar a qualquer 

momento. A Bíblia nos ensina que as palavras têm poder, então declare esses versículos e 

orações em voz alta sobre si mesmo, e também reúna a família ou os amigos para orar e 

declará-los uns sobre os outros. 
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Ore estas três passagens bíblicas todas as manhãs junto com a família de Deus ao redor do 

mundo.

O Shemá  Deuteronômio 6:4-5)

Ouve, ó Israel, o SENHOR teu Deus é o único Deus. Amarás o SENHOR teu Deus de todo o 

teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Em nome de Jesus, amém. 

A Oração do Pai Nosso (Mateus 6:9-13)

Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a 

tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa 

os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos 

deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o Reino, o poder, e a glória 

eternamente. Amém. 

A Bênção Sacerdotal (Números 6:24-26)

O SENHOR te abençoe e te guarde. O SENHOR faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e 

tenha misericórdia de ti. O SENHOR sobre ti levante o rosto, e te dê a paz. Em nome de 

Jesus o nosso Messias, amém.

Escolha um ou mais dos versículos a seguir para orar além das orações anteriores. Você também pode acrescentá-los à leitura diária do 
plano de leitura The Whole Story Bible (disponível no aplicativo da Bíblia YouVersion).

Lamentações 3:22-24

As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos, porque as suas 

misericórdias não têm fim; renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha 

porção é o SENHOR, diz a minha alma; portanto, esperarei nele.

Josué 24:15

Escolhei, hoje, a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam 

dalém do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa 

serviremos ao SENHOR.

Salmos 119:105, 111-112

Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos. Os teus 

testemunhos, recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. 

Induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre, até ao fim.
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Salmos 145:1-9

Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei; bendirei o Teu nome para todo o sempre! Todos 

os dias Te bendirei e louvarei o Teu nome para todo o sempre! Grande é o SENHOR e 

digno de ser louvado; sua grandeza não tem limites. Uma geração contará à outra a 

grandiosidade dos Teus feitos; eles anunciarão os Teus atos poderosos. Proclamarão o 

glorioso esplendor da Tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o 

poder dos Teus feitos temíveis, e eu falarei das Tuas grandes obras. Comemorarão a Tua 

imensa bondade e celebrarão a Tua justiça. O SENHOR é misericordioso e compassivo, 

paciente e transbordante de amor. O SENHOR é bom para todos; a Sua compaixão 

alcança todas as Suas criaturas.

As Bem-Aventuranças (Mateus 5:2-11)

E ele começou a ensiná-los, dizendo: “Bem-aventurados os pobres em espírito, pois 

deles é o Reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-

aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados 

os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os 

misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois 

verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. 

Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o Reino dos céus. 

Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e 

levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande 

é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram 

antes de vocês”.

Salmos 111

Aleluia! Darei graças ao SENHOR de todo o coração na reunião da congregação dos 

justos. Grandes são as obras do SENHOR; nelas meditam todos os que as apreciam. Os 

seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez 

proclamar as suas maravilhas; o SENHOR é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos 

que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos 

poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas; 

todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com 

fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. 

Santo e temível é o seu nome! O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria; todos os 

que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre!
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Salmos 91

O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao 

SENHOR: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará 

do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e, sob 

suas asas, estarás seguro; a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror 

noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da 

mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado, e dez mil, à tua direita; tu não 

serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. 

Pois disseste: O SENHOR é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal 

te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu 

respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas 

mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o 

leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei; pô-lo-ei a salvo, 

porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei; na sua angústia eu 

estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a 

minha salvação.
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Escolha uma ou mais destas orações para orar e meditar todas as tardes. 

Salmos 144:15

Bem-aventurado o povo a quem assim sucede! Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é 

o SENHOR!

Salmos 84:5

Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os 

caminhos aplanados.

Bem-aventurado é o homem que vive para estudar e orar, que ele possa sempre Te 

louvar. Bem-aventuradas são as pessoas que vivem para estudar a Tua Palavra e orar. 

Bem-aventuradas são as pessoas que fazem do Senhor o seu Deus. Em nome de 

Jesus, amém. 

Deuteronômio 4:39

Por isso, hoje, saberás e refletirás no teu coração que só o SENHOR é Deus em cima no 

céu e embaixo na terra; nenhum outro há.

Apocalipse 1:8

“Eu sou o Alfa e o Ômega”, diz o Senhor Deus, “o que é, o que era e o que há de vir, o 

Todo-poderoso”.

Salmos 145:10-21

Rendam-te graças todas as tuas criaturas, SENHOR, e os teus fiéis te bendigam. Eles 

anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus 

feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu Reino. O teu Reino é Reino eterno, e 

o teu domínio permanece de geração em geração. O SENHOR é fiel em todas as suas 

promessas e é bondoso em tudo o que faz. O SENHOR ampara todos os que caem e 

levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu 

lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos 

os seres vivos. O SENHOR é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que 

faz. O SENHOR está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com 

sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem; ouve-os gritar por socorro e os 

salva. O SENHOR cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com 

meus lábios louvarei o SENHOR. Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o 

sempre! 09



Salmos 19:14 

Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, SEN-

HOR, minha Rocha e meu Resgatador!

Salmos 51:15 

Abre, SENHOR, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores.

Josué 1:9

Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois 

o SENHOR, o seu Deus, estará com você por onde você andar. 

Filipenses 4:4-9

Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se! Seja a amabilidade de vocês 

conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em 

tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a 

paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês 

em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo 

o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, 

se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em práti-

ca tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz 

estará com vocês.
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Escolha uma ou mais destas orações para orar e meditar a cada noite. 

Salmos 79:13

Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças; de ger-

ação em geração proclamaremos os teus louvores.

Nós te agradecemos, nosso Deus, por nossas vidas que estão em Tuas mãos. Pelas 

nossas almas, que são Tuas. Pelos Teus milagres todos os dias. Pelas Tuas maravilhas 

em cada estação – manhã, tarde e noite. Tuas misericórdias nunca cessam. Sempre 

confiamos em Ti. Em nome de Jesus, amém. 

Salmo 121

Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do SEN-

HOR, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem; não dormitará 

aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O SENHOR 

é quem te guarda; o SENHOR é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, 

nem de noite, a lua. O SENHOR te guardará de todo mal; guardará a tua alma. O SENHOR 

guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.

Filipenses 1:6

Estou convencido de que Aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o 

dia de Cristo Jesus. 

Hebreus 4:14, 16

Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, 

conservemos firmes a nossa confissão. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com 

toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude 

no momento da necessidade.

Efésios 3:14-21

Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, 

tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda 

que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior; e, assim, 

habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a 

fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento,
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e a altura, e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, 

para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para 

fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu 

poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as 

gerações, para todo o sempre. Amém!
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Escolha uma ou mais destas orações para orar e meditar antes de dormir.

Salmos 3:5

Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o SENHOR que me sustém. 

Salmos 4:8 

Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, SENHOR, me fazes viver em segurança.

João 8:12

Falando novamente ao povo, Jesus disse: “Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, nunca 

andará em trevas, mas terá a luz da vida”. 

Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que me dá o sono e me faz 

dormir. Faz-me deitar para dormir em paz e me levantar em paz. Afasta todas as 

ideias, sonhos e pensamentos maus da minha mente. Que eu desperte animado e 

com luz nos meus olhos, pois és Tu que iluminas todo o mundo com a Tua glória. Em 

nome de Jesus, amém.

15



 
 
 
 
 

ORAÇÕES E 
BÊNÇÃOS PARA 
TODAS AS HORAS

16



Faça estas orações e declare estas bênçãos em qualquer momento que seja necessário.

O PODER DA RESSURREIÇÃO DE DEUS

Isaías 25:8

Destruirá a morte para sempre. O Soberano, o SENHOR, enxugará as lágrimas de todo ros-

to e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o SENHOR quem o disse!

João 11:25-26

Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, 

viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente...”.

Tu és poderoso, Senhor nosso Deus que vivificas os mortos. Sabemos que és poder-

oso para nos salvar. Mantém-nos com vida. Demonstra-nos a Tua bondade. Tu le-

vantas aqueles que caem, curas os enfermos, libertas os prisioneiros, cumpres a Tua 

promessa feita aos mortos e os vivificas. Quem é como Tu, nosso Rei, que faz as pes-

soas morrerem e as traz de volta à vida? Tu trazes os mortos de volta à vida. Bendito 

és Tu, Senhor nosso Deus, que traz os mortos à vida.

A SANTIDADE DE DEUS

Salmos 22:3

Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel.

Isaías 6:3

Santo, santo, santo, é o SENHOR dos Exércitos; toda a terra está cheia da sua glória!

Tu és santo e o Teu nome é santo e nós o Teu povo Te louvamos todos os dias. Ben-

dito és Tu, Senhor nosso Deus, que é santo.
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ARREPENDIMENTO E PERDÃO

Apocalipse 3:18-22

Dou este conselho: “Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico; compre 

roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez; e compre colírio para ungir 

os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja 

diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir 

a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se 

comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu 

trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas”.

2 Crônicas 7:14

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.

Traze-nos de volta para Ti, Pai. Para a Tua Palavra. Traze-nos para junto de Ti. 

Lamentamos pelas coisas más que fizemos; ajuda-nos a buscar o arrependimento. 

Perdoa-nos, Pai, por todos os pecados que cometemos. Perdoa-nos, Pai, até mesmo 

pelos pecados que cometemos deliberadamente. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, 

que perdoas os pecados.

SALVAÇÃO E REDENÇÃO

Salmos 119:153-154

Olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha 

causa e resgata-me; preserva a minha vida conforme a Tua promessa.

Tu vês nosso sofrimento. Tu nos ajuda quando estamos com problemas. Oh Senhor, 

Tu nos ajudas por amor do Teu nome, pois és o grande redentor. Bendito seja o 

Senhor, nosso Deus, que redime todas as coisas.
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O SHABAT

Isaías 58:13-14

“Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser 

em meu santo dia; se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do SENHOR, e 

se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar 

futilidades, então você terá no SENHOR a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue 

nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai.” É o SENHOR quem 

fala.

Senhor, obrigado pelo dom do shabat. Tu és Senhor do shabat e Tu és o nosso des-

canso sabático. Nós nos deleitamos em Ti e no Teu santo dia. Tu és a luz do mundo, 

ajuda-nos a refletir a Tua imagem e sermos luz também. Nós Te convidamos para 

entrar nos nossos lares e Te agradecemos pelo dom da Tua presença. Bendito és Tu, 

Senhor nosso Deus, nosso descanso sabático. 

CURA

Jeremias 17:14

Cura-me, SENHOR, e serei curado, salva-me, e serei salvo; porque tu és o meu louvor..

Cura-nos, ó Senhor, porque Tu és Deus, o misericordioso, Aquele que cura. Pela Tua 

mão seremos completamente curados. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, que cura 

os enfermos. 

JUSTIÇA

Mateus 6:33-34

Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas 

serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã 

trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal.
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Sê compassivo, nosso Deus, com o Teu povo justo. Traz boas recompensas a todas 

as pessoas que creem e confiam no Teu nome, que buscam em primeiro lugar o Teu 

Reino e os Teus caminhos justos. Que não fiquemos envergonhados ou ansiosos por 

nada porque a nossa confiança está em Ti. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, que 

guardas os justos. 

PAZ

Colossenses 3:12-15

Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda com-

paixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdo-

em as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 

Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja 

o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como mem-

bros de um só corpo. E sejam agradecidos.

Dá-nos, e a todo o Teu povo, paz, bondade, bênçãos, benignidade e misericórdia. 

Abençoa-nos, nosso Deus, com a Tua luz. Foi através da Tua luz que Tu nos deste a 

Tua Palavra que nos traz vida. Tu dás amor através da bondade, da bênção, da com-

paixão, da vida e da paz. Que Tu abençoes todo o Teu povo com paz. Bendito és Tu, 

Senhor nosso Deus, que abençoas o Teu povo com paz. 

AÇÕES DE GRAÇAS PELA SALVAÇÃO

Salmos 118:14-15

O SENHOR é a minha força e o meu cântico; ele é a minha salvação. Alegres brados de 

vitória ressoam nas tendas dos justos...

Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tornaste nossas almas para nós com amor e 

fidelidade. Seremos gratos para sempre pela Tua misericórdia salvadora e pelo lugar 

na nossa família. 
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SABEDORIA

Salmos 111:10

O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria; revelam prudência todos os que o prati-

cam. O seu louvor permanece para sempre.

O princípio da sabedoria é temer o Senhor. Seus louvores duram para sempre. Ben-

dito é o nome do Seu Reino para sempre. Nossa herança está no Senhor. Que possa-

mos ouvir os ensinamentos de nossas mães, as correções de nossos pais e a Palavra 

de Deus falada pelos nossos líderes. Colocamos nossa fé no Senhor, buscamos Seus 

justos caminhos e aguardamos Seu glorioso retorno.

PUREZA DE CORAÇÃO E ALMA

Salmos 51:10-12

Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não 

me expulses da Tua presença nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria 

da Tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer.

Meu Deus, a alma que puseste em mim é pura. Tu a criaste. Tu a fizeste. Tu sopra-

ste vida dentro de mim. Tu a manténs segura. Um dia Tu a tirarás de mim. Enquanto 

eu viver, a minha oração é que Tu cries em mim um coração puro, assim como Tu 

projetaste originalmente e pretendeste que fosse. Bendito és Tu, Deus que restaura 

todas as coisas, agora restaura em mim um coração puro. 

ISRAEL E A RECONSTRUÇÃO DE JERUSALÉM

Salmos 147:2

O SENHOR edifica Jerusalém; ele reúne os exilados de Israel.
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Aqueles que falam contra Israel e aqueles que agem mal para com Israel devem ser 

punidos. Senhor, nós Te pedimos que destruas todo o mal e elimines os inimigos 

de Israel. Destrói essas pessoas más depressa, nos nossos dias. Retorna à Tua 

cidade, Jerusalém, com misericórdia. Reconstrói logo a Tua cidade, nos nossos 

dias. Restabelece o trono de Davi em Jerusalém. Envia-nos a Tua salvação. Estamos 

esperando pela volta do Messias. Bendito és Tu, Senhor nosso Deus, que destróis os 

inimigos e reconstróis a Tua cidade. 

A ARMADURA DE DEUS

Efésios 6:10-18

Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de 

Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do Diabo, pois a nossa luta não é 

contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores 

deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por 

isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer 

inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o 

cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão 

do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão 

apagar todas as setas inflamadas do Maligno. Usem o capacete da salvação e a espada 

do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda 

oração e súplica; tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos 

os santos.

Hoje colocamos a armadura de Deus para sermos fortes no Senhor e na força do 

Seu poder. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os dominadores, 

as autoridades e as potestades das trevas, contra as forças do mal nas regiões 

celestiais. Colocamos o capacete da salvação, porque Tu és a nossa salvação. 

Colocamos a couraça da justiça, porque Tu és a nossa justiça. Colocamos o cinturão 

da verdade, porque Tu és a nossa verdade. Colocamos as sandálias do evangelho da 

paz, porque Tu és a nossa paz. Com uma mão tomamos a espada do Espírito, que é 

a Palavra de Deus. E com a outra mão tomamos o escudo da fé, que é poderoso para 

apagar os dardos inflamados do maligno
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Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós Te 

agradecemos pela Tua armadura e pela Tua Palavra, que nos promete que nenhuma 

arma forjada contra nós prosperará e que toda língua que se levantar contra nós em 

juízo será condenada. Porque essa é a herança dos santos em Cristo Jesus, amém.

O FRUTO DO ESPÍRITO

Gálatas 5:22-26

Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 

mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Je-

sus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, 

andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e 

tendo inveja uns dos outros.

Hoje oramos para que o fruto do Teu Espírito cresça abundantemente em nossas 

vidas e para que demonstremos amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, 

fidelidade, mansidão e domínio próprio ao mundo que nos cerca. Crucificamos a 

nossa carne e as paixões mundanas e abandonamos todos os caminhos de inveja e 

orgulho. Ajuda-nos a permanecer alinhados com o Espírito Santo. Que sejamos uma 

luz para aqueles com quem entramos em contato e que sejamos guiados pelo Teu 

Espírito Santo com olhos para ver e ouvidos para ouvir o que Tu queres que façamos 

hoje. Amém. 
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O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO E OS DONS DO ESPÍRITO SANTO

Mateus 3:11

Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais 

poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os 

batizará com o Espírito Santo e com fogo.

Atos 2:4

Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o 

Espírito lhes concedia que falassem.

1 Coríntios 12:4-11

Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, 

mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem 

efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando 

ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria; a outro, pelo mesmo 

Espírito, a palavra de conhecimento; a outro, fé, pelo mesmo Espírito; a outro, dons de 

curar, pelo único Espírito; a outro, poder para operar milagres; a outro, profecia; a outro, 

discernimento de espíritos; a outro, variedade de línguas; e ainda a outro, interpretação 

de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as 

distribui individualmente, a cada um, como quer.

Pai, sou grato pela promessa da Tua Palavra; que eu possa ser batizado com o 

Espírito Santo conforme foi dado aos primeiros cristãos no Dia de Pentecostes. 

Agora mesmo, peço para receber essa promessa do batismo com o Teu Espírito 

Santo. Senhor, peço que Tu me confies o poder do Teu Espírito para que eu possa 

ser um melhor sacerdote do meu lar e uma luz para as nações, para que os que 

fazem parte da minha vida vejam a Tua luz brilhar através de mim. Eu Te peço 

humildemente que Tu me concedas os dons espirituais prometidos na Tua Palavra e 

que me ensines a usá-los para a glória do Teu nome. Recebo o poder do Teu Espírito 

para ser uma testemunha e para ser guiado e consolado pela Tua sabedoria. Eu Te 

honro com a minha vida e que eu possa ser transformado para sempre pelo batismo 

do Teu Espírito. Toda glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.
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FAÇA UMA ORAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA MEMBRO DE SUA FAMÍLIA 

Senhor, hoje eu oro, por nome, pelos membros da minha família. Tu conheceste cada um 

deles antes mesmo de serem formados no ventre. Tu criaste cada um deles à Tua imagem. 

Eles são Teus filhos e Tuas filhas, e hoje, Senhor:

Por ________________________, a minha oração é ________________________________

Por ________________________, a minha oração é ________________________________

Por ________________________, a minha oração é ________________________________

Por ________________________, a minha oração é ________________________________

Por ________________________, a minha oração é ________________________________

Por ________________________, a minha oração é ________________________________

Por ________________________, a minha oração é ________________________________

Por ________________________, a minha oração é ________________________________

Por ________________________, a minha oração é ________________________________

Por ________________________, a minha oração é ________________________________
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