
 

 

72 HORAS DE JEJUM E ORAÇÃO PELO BRASIL 

MOTIVOS ESPECÍFICOS DE CLAMOR 

 

 
Oremos por Arrependimento pessoal, pela igreja, pela cidade, Estado e pelo país 
 

Arrependimento Pessoal e como família 

 Senhor, passe em revista a minha vida e sonda o meu coração (Sl 139.23-24), tudo o que 

encontrares que não é bom, que não procede de Ti, remove com o Sangue precioso de Jesus 

(Sl 19.12-14) 

 Passe em revista também a minha família, perdoa-nos e traga a tua presença ao meu lar e a 

salvação aos meus familiares. (At 16.31) 

 

 Que haja arrependimento nas famílias do Brasil: que o Senhor traga a cura para os 

relacionamentos conjugais (Ef 5.33) e cura aos relacionamentos entre pais e filhos (Ml 4.6) 

 Que haja harmonia entre os irmãos nos lares e na igreja (Sl 133) 

 Que haja genuíno arrependimento pelos pecados de omissão em relação ao nosso próximo 

(Tg 4.17) 

 Que o Senhor nos ajude a amar como Jesus amou (Jo 3.16 ; 1 Jo 3.16) 

 Que haja arrependimento e o perdão do Senhor para os nossos pecados com a nossa língua 

(Tg 3.8-10) 

 Que haja arrependimento e o perdão pelos pecados de egoísmo, maledicência, avareza, 

mentira, sensualidade, agressividade, irritabilidade, indiferença, iras, falta de domínio 

próprio, falta de amor e todas as vezes que cedemos e praticamos as obras da carne... (Gl 

5.19-21) 

 

Arrependimento como igreja: 

 
 Senhor, nós nos arrependemos e pedimos o teu perdão para os pecados cometidos, nesta 

geração, como igreja do Senhor: por orarmos menos do que deveríamos (1 Ts 5.17) 

 Nós nos arrependemos por não viver em perfeita unidade como Cristo orou e ensinou (Jo 

17.21) 

 Nós nos arrependemos e pedimos teu perdão por acontecerem tantos escândalos entre a 

liderança e irmãos em nossa geração (Mt 18.7) 

 Nós nos arrependemos e pedimos perdão pelos suicídios que ocorreram no meio de tua 

igreja nesta geração. 

 Nós nos arrependemos e pedimos teu perdão por permitirmos que o mundo penetrasse 

sorrateiramente em nosso meio sem que o percebêssemos (Jo 17.14-17) 

 Nós nos arrependemos e pedimos teu perdão por permitirmos o divórcio, o aborto e os 

casamentos abomináveis em igrejas que são chamadas cristãs e que maculam o teu Nome 

e tua Palavra (Ap 22.14-15) 

 Nós nos arrependemos e pedimos o teu perdão por falarmos mal de irmãos e denominações 

(Tg 4.11) 

 Nós nos arrependemos por aceitarmos os modelos do mundo e deixarmos de ouvir o 

Espírito Santo (Cl 3.1-3) 

 Perdoa-nos, como igreja, por buscarmos a glória dos homens e não a aprovação do Senhor 

(2 Tm 2.15) 

 Perdoa-nos por não te adorar como o Senhor é digno, em espírito e em verdade  

(Jo4.23-24) 

 



Arrependimento pela Cidade, pelo Estado e pelo País: 
 

 Senhor, perdoa nossa cidade por não reconhecer Jesus Cristo como rei e soberano Senhor 

(Pr 3.6) 

 Perdoa os pecados de nossos representantes: Prefeito e vereadores que ainda não te 

conhecem como único Senhor e Salvador e têm legislado a favor das trevas em nossa cidade 

(At 4.12) 

 Que o Senhor perdoe cada cidade brasileira que abriu-se para o Carnaval neste ano e nos 

anos passados, pelos pecados cometidos durante esta festa maligna (Gl 5.19-21) 

 Que o Senhor perdoe as blasfêmias e provocações feitas em marchas LGBT ao Senhor 

Jesus e a sua Palavra (Gl 6.7) 

 Que o Senhor nos perdoe pelos governantes de nossa cidade que não amam ao Senhor e se 

comprazem em fazer o mal e estabelecer a impureza e malícia para nossos jovens (Is 5.20) 

 Que o Senhor perdoe nossa cidade pelos crimes cometidos diariamente e que possa remir 

nossa terra com o Sangue de Jesus (Ez 7.23) 

 Que o Senhor nos perdoe pela prostituição incentivada em nossa cidade, e que tem 

adentrado em nossas escolas, alcançando nossos adolescentes, meninos e meninas (Jl 3.3) 

 Que o Senhor nos perdoe pelos vícios disseminados em nossa cidade (alcoolismo e os 

diversos tipos de drogas) que destroem vidas e famílias. Tenha misericórdia dos 

dependentes químicos e resgata-os da prisão física e espiritual em que se encontram (Pr 

23.31-35) 

 Que o Senhor perdoe as injustiças cometidas em nossa cidade (Os 9.9) 

 Que haja arrependimento por todos os pecados cometidos pelas famílias (brigas, violência, 

abusos, divórcio, rejeição, aborto) em nossa cidade, nosso Estado e em nosso país e que 

sejam perdoados pelo Senhor. (2 Cr 7.14) 

 Que o Senhor perdoe os nossos governantes que têm buscado, antes de tudo, o poder e não 

o bem-estar do povo (Mt 20.25-26) 

 Que o Senhor nos livre do comunismo em nosso país, livrando-nos de toda opressão, 

mantendo o nosso presidente alinhado com a vontade de Deus. (Sl 79.9) 

 Que o Senhor venha trazer verdadeiro arrependimento aos corações dos brasileiros e que a 

igreja brasileira se posicione em oração constante (At 3.19-20) 

 

Intercessão pela Igreja do Senhor no Brasil: 
 

 Que Deus desperte a Visão Espiritual da Igreja para que ela volte aos seus Pilares 

Primitivos: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações (At 2.42-47) 

 Que a igreja assuma sua Posição de Embaixadora do Céu aqui na Terra e pregue com 

ousadia o verdadeiro Evangelho (2 Co 5.18-20) 

 Que o Senhor traga sobre a igreja um poderoso avivamento de oração, jejum e adoração 

genuínos (Hc 3.2) 

 Que a igreja busque o Revestimento do Poder do Espírito Santo para ser testemunha do 

Senhor, fazendo missões, indo até os confins da Terra (Ef 6.10-20 , At 1.8) 

 Que a igreja possa combater o mal (Jd v.3) e abençoar a todas as pessoas com a mensagem 

da Salvação de Cristo (Mt 5.13-16). 

 Que os Pastores e líderes sejam modelos de cristãos para todos, e vivam em sua casa, em 

família, a verdade do Evangelho da cruz (1 Tm 3.1-13) 

 Que a igreja do Senhor cumpra o seu papel espiritual e social (Tg 1.27), fazendo missões 

com o amor ao próximo e dando treinamento e alimento sólido ao rebanho (Mt 24.45-47) 

 

 

 

 

 



Intercessão sobre a Pandemia do Corona Vírus: 

 
 Que Deus enfraqueça os efeitos do Corona vírus e traga cura para o povo brasileiro 

 (2 Cr 7.13-14) 

 Que o Senhor nos dê o remédio eficaz para trazer a cura plena a todos os contaminados por 

este vírus maligno (Lc 9.11) 

 Que o Senhor nos abençoe para que tenhamos medicamentos para servir a toda a população 

brasileira e ainda podermos produzir e exportar este medicamento, sendo bênção para 

outras nações (Mt 25.16) 

 Que o número de mortes caia sensivelmente em todo o Brasil, envergonhando os que 

esperavam grande número de mortos em nosso país (1 Co 15.55) 

 Que não haja manipulação nas informações sobre os números de mortos pelo corona vírus, 

mas que este possa diminuir a cada dia. (Sl 35.1-4) 

 Que o número de pessoas curadas envolva todas as idades (jovens, adultos e velhos) e traga 

grande alívio para os brasileiros. (Is 58.8-10) 

 Que a mídia do Brasil seja sensata na comunicação e o Senhor não permita que haja 

mentiras e exageros nas notícias prejudicando o nosso país. (Pr 13.17) 

 Que o Senhor levante no Brasil jornalistas sérios que possam defender nossa pátria, 

cumprindo o seu dever de publicar a verdade e desmascarar a mentira, trazendo a paz aos 

corações dos brasileiros (Jo 8.32) 

 Que o Senhor abençoe os cientistas, principalmente em Israel, que estão trabalhando com 

a vacina para erradicar esta pandemia. (Ap 22.2) 

 Que logo tenhamos a vacina que erradicará esta enfermidade, e que seja uma vacina 

confiável para a nação brasileira. 

 Que o Senhor abençoe os médicos e o pessoal da saúde, renovando-lhes as forças e que 

não haja volume grande de pacientes acometidos da enfermidade nos hospitais. 

 Que possamos ver o declínio dessa pandemia de forma sobrenatural, contrariando todas as 

expectativas. (Sl 107.20) 

 Que o Senhor dê ao nosso país a paz, a ordem e a vitória plena sobre esta crise. (Sl 144.15) 

 Que o Senhor tenha o pleno controle sobre esta pandemia e que possa ser completamente 

erradicada no Brasil (Sl 24.1) 

Intercessão por nosso Presidente e os órgãos que nos governam 

 Que haja sabedoria por parte de nosso presidente para que o Brasil não caia em colapso 

econômico, mas o Senhor o sustente com sua destra fiel (1 Tm 2.1-2) 

 Que o Senhor conceda ao presidente uma equipe de ministros capaz e UNIDA com ele para 

que estejamos seguros sob sua autoridade (Mt 12.25) 

 Que o Senhor livre o nosso presidente das armadilhas das trevas que desejam implantar o 

comunismo e retornar ao velho sistema de corrupção no país. (Sl 142.3-6) 

 Que o Senhor coloque os seus anjos ao redor de nosso presidente e de sua família, 

protegendo sua vida e guardando os seus passos (Sl 140.7) 

 Que o Senhor dê a direção sábia ao nosso presidente para se confirmar a confiança do povo 

brasileiro em sua capacidade de governar o país (Sl 32.8) 

 Que o Senhor mantenha o presidente em seu cargo até o final do mandato e que ele tenha 

liberdade para governar o país. (Fp 1.6) 

 Que o nosso presidente seja respeitado e honrado pelo povo brasileiro e o Senhor possa 

usa-lo na restauração de nossa economia após esta crise severa que atravessamos  

(Tt 3.1-2) 

 Que Deus guie a mente dos que governam nossa Nação. (Pr 21.1) 

 Que o Senhor oriente os nossos Ministros, para que façam excelente trabalho em unidade 

de coração com o nosso presidente. (Fp 2.14) 

 Que os Deputados Federais, juntamente com o Presidente da Assembleia Legislativa, 

possam estar coesos, trabalhando pelo bem do povo, em conjunto com o nosso presidente, 

atuem em harmonia para que o povo brasileiro esteja seguro e possa obter vitórias nessa 

tempestade pela qual passa. (Fp 4.2) 



 Que o Senado e seu presidente também sirvam à nação brasileira sem interesses políticos, 

mas com o desejo de ver o Brasil romper em vitória. (1 Co 13.4-5) 

 Que os membros do STF, do STJ e todos os órgãos de governo direto sobre o Brasil, possam 

apresentar integridade, honestidade e justiça em sua atuação, permitindo que o presidente 

da República atue com liberdade e sabedoria. (Pr 28.28, 29. 2, 29. 16) 

 Que haja Harmonia, Unidade e Sinergismo entre todos os 3 Poderes que regem a Nação (1 

Tm 2.1-4). 

 

 Decretos do governo do Senhor sobre o Brasil e sobre as forças do Mal 

Senhor, que venha o teu Reino sobre o nosso país, pois somente a Ti pertence toda a 

criação. Proclamamos a tua Palavra sobre o Brasil, dizendo que: 

 

"Ao SENHOR pertence o Brasil e tudo o que nele se contém, todas as nossas cidades e 

Estados brasileiros e os que aqui habitam. Fundou o Senhor o Brasil sobre os mares e 

sobre as correntes o estabeleceu." (Sl 24.1-2) 

"Aqui estamos, diante de Ti, representando a geração dos que te buscam, dos que buscam 

a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas de nossas cidades, as vossas cabeças; levantai-

vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O 

SENHOR, forte e poderoso, o SENHOR, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas do 

Brasil, as vossas cabeças; levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. 

Quem é esse Rei da Glória? O SENHOR dos Exércitos, ele é o Rei da Glória".  

(Sl 24.6-10) 

 

 Proclamamos, Senhor, que Tu reinas sobre o nosso país, por teu direito, conforme a tua 

Palavra no Salmo 93: 

 

"Reina o SENHOR sobre o Brasil.  

Revestiu-se de majestade; de poder se revestiu o SENHOR e se cingiu.  

Firmou o Brasil, que não vacila.  

Desde a antiguidade, está firme o teu trono; tu és desde a eternidade.  

Levantam os rios, as calamidades e adversidades, ó SENHOR, levantam os rios o seu 

bramido juntamente com a pandemia do Corona Vírus e seus efeitos em nossa economia e 

nossa estabilidade; levantam os rios o seu fragor.  

Mas o SENHOR nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que 

os poderosos vagalhões do mar e que todos os efeitos desta pandemia em nosso país e nas 

famílias brasileiras.  

Fidelíssimos são os teus testemunhos; à tua casa que é o teu povo, a Noiva do Cordeiro, o 

teu rebanho nesta nação convém a santidade, SENHOR, para todo o sempre". 

 

 Proclamamos, junto com nossos irmãos em todo o território brasileiro que: 

 

"Proclamamos a tua Palavra como decreto sobre o Brasil de que o teu Reino está 

estabelecido sobre a nação brasileira. E a tua Palavra nos diz que: ...o reino de Deus não 

é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. E todo brasileiro que 

deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, 

seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros.  

(Rm 14.17-19) 

 

 Proclamamos que toda a obra das trevas seja extirpada de nosso governo e do nosso povo, 

que a luz brilhe na escuridão e afaste totalmente os espíritos malignos que tentam invadir 

o nosso país: 

 

"Proclamamos a falência de todo intento maligno em querer tomar conta do nosso país 

através das obras da carne que são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, 



idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, 

invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais o Senhor 

nos declara, como já, outrora, nos preveniu através do apóstolo Paulo, que não herdarão 

o reino de Deus os que tais coisas praticam". (Gl 5.19-21) 

 

 

 Proclamamos as verdades eternas sobre o Brasil, e que o conhecimento da Verdade possa 

desfazer toda Mentira, toda Corrupção, toda Injustiça e todas as Desigualdades Sociais.  

 

Proclamamos a derrota plena de todo tipo de Violência, do Crime organizado, da 

Prostituição, da Bruxaria, e que haja restauração plena dos Princípios Divinos na Família, 

na Ética, na Moral, na Política e na Legislação do País, trazendo a boa, agradável e perfeita 

Vontade de Deus com seus frutos sobre o nosso país. 

 

 Proclamamos a tua palavra sobre o nosso presidente e os que governam e desejam o bem e 

a prosperidade do Brasil, no Salmo 144: 

 

"Bendito seja o SENHOR, rocha da sua igreja, do nosso presidente e dos brasileiros que 

creem em sua Palavra, que nos adestra as mãos para a batalha e os dedos, para a guerra; 

o Senhor é a nossa misericórdia e fortaleza, nosso alto refúgio 

e nosso libertador, nosso escudo, aquele em quem confiamos e quem submete o povo 

brasileiro a um governo cristão.  

 

 Proclamamos sobre o povo brasileiro: 

 

"SENHOR, que é o homem, ou cada brasileiro para que dele tomes conhecimento? E o 

filho do homem, para que o estimes? Nós brasileiros somos como um sopro; os nossos dias, 

como a sombra que passa". 

 

"Mas Tu, Senhor, tens sido o nosso refúgio, de geração em geração.  

Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo,  

de eternidade a eternidade, tu és Deus.  

Tu reduzes o homem e as nações ao pó e dizes: Tornai, filhos dos homens.  

Pois mil anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi  

e como a vigília da noite.  

Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada; 

de madrugada, viceja e floresce; à tarde, murcha e seca.  

Pois nós, brasileiros, e todas as nações da Terra somos consumidos pela tua ira e pelo teu 

furor, conturbados.  

Diante de ti puseste as iniquidades de todo o Brasil e, sob a luz do teu rosto, os nossos 

pecados ocultos.  

Pois todos os nossos dias se passam na tua ira;  

acabam-se os nossos anos como um breve pensamento". (Sl 90.1-9) 

"Quem conhece, Senhor, o poder da tua ira?  

 

E a tua cólera, segundo o temor que te é devido?  

Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio.  

Volta-te, SENHOR para o Brasil! Até quando?  

Tem compaixão do Brasil.  

Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos 

todos os nossos dias.  

Alegra o Brasil por tantos dias quantos nos tens afligido,  

por quanto tempo que ainda suportaremos a adversidade.  

Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a nossos filhos, a tua glória.  



Seja sobre o Brasil a graça do Senhor, nosso Deus; confirma sobre o nosso país, sobre 

nós e sobre os que nos governam as boas obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das 

nossas mãos. (Sl 90.11-17) 

 

 Proclamamos, Senhor, a tua atuação sobre o nosso país, Brasil, e o teu juízo sobre os 

inimigos de teu povo: 

 

"Abaixa, SENHOR, os teus céus e desce; toca os montes, e fumegarão.  

Despede relâmpagos e dispersa os nossos inimigos; arremessa as tuas flechas e desbarata-

os. Estende a mão lá do alto; livra-nos e arrebata-nos das muitas águas e do poder de 

estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja direita é direita de falsidade" (Sl 144) 

 

 Proclamamos o teu louvor e a tua glória sobre o nosso país, tua atuação e proteção na vida 

de nosso presidente: 

 

"A ti, ó Deus, entoaremos novo cântico;  

no saltério de dez cordas, te cantaremos louvores.  

É o Senhor quem dá ao nosso presidente e a seus ministros a vitória;  

quem os livra da espada maligna.  

Senhor, livra-nos e salva-nos do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja 

direita é direita de falsidade". (Sl 144) 

 

 Decretamos sobre o Brasil as bênçãos de tua Palavra no Salmo 144.12-15 

 

"Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas,  

e nossas filhas, como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio;  

que transbordem os celeiros do Brasil, atulhados de toda sorte de provisões;  

que os rebanhos do Brasil produzam a milhares e a dezenas de milhares,  

nos campos do Brasil; que as vacas do Brasil andem pejadas,  

não lhes haja rotura, nem mau sucesso.  

Não haja gritos de lamento nas praças das cidades do Brasil.  

Bem-aventurado é o Brasil, o povo brasileiro a quem assim sucede!  

Sim, bem-aventurado é o Brasil, o povo brasileiro cujo Deus é o SENHOR! 

 

 

Que o Senhor abra as Janelas do Céu e abençoe nossa Agricultura, nossa Pecuária, nossa 

Indústria, nosso Comércio e todos os Negócios do País, fortalecendo a Economia e tirando 

a Fome e a Miséria do Povo (Ml 3.10-11). 

  

 


