
LibertandoVidas.com.br  Página 1 de 3 
 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
Que o Senhor levante os intercessores, os adoradores e os evangelistas para trabalharem 

nesse tempo: 
1. Que se multipliquem sobrenaturalmente os intercessores no Brasil e nas nação. 

Orando pelas famílias 
1. Que haja harmonia, entendimento, amor e paz em cada família do povo de Deus. Que haja 
uma muralha de proteção ao redor das famílias cristãs, impenetrável para as trevas. (Ef. 5:1-2) 
2. Que cada marido ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por 
ela – isto é, com amor sacrificial e com honra (Ef 5:25-33, I Pe 3:7) 

3. Que cada esposa esteja submissa ao seu marido como a igreja está submissa a Cristo. (Ef 
5:22-24,33, I Pe 3:1-6) 
4. Cada filho obedecendo e honrando aos seus pais, para que sejam bem sucedidos na vida, 
tenham saúde (longevidade) e propaguem bênçãos por mil gerações. (Ef 6:1-4) 

5. Que as crianças sejam protegidas do mundo, do pecado, tanto pelas orações como pelo 
testemunho e exemplo de seus pais verdadeiramente crentes fiéis ao Senhor: que aprendam a 
Palavra de Deus desde a mais tenra idade e cresçam no caminho da verdade. (Sl 127:3; Sl 128:3-6) 
6. Que o povo de Deus possa abraçar as viúvas e derramar carinho, honra e cuidado constantes 

sobre os lares das viúvas. 
7. Que nunca falte o sustento e a dignidade para as irmãs viúvas e seus filhos órfãos. 
8. Que o Senhor use nossas irmãs viúvas em sua obra como guerreiras intercessoras, 

abençoando o Corpo de Cristo. 

 

Orando pelos casais: 
1. Para que os casamentos que estão se realizando sejam estáveis e felizes. 

2. Desde a lua de mel: haja compreensão, amor genuíno, respeito, delicadeza, romantismo e a 
presença do Espirito Santo através da vida devocional do casal. (Mt 6:33; I Co 13:1-8) 
3. Palavras agradáveis, de apoio, elogio, confissões de amor, um para o outro e ambos para os 
filhos. (Ef 4:29,31,32) 

4. Que tenham tempo para amarem e conversarem um com o outro, abrindo o coração, 
trocando idéias a respeito de fatos e decisões na família, e tempo apenas para estarem juntos e 
compartilharem do amor que Deus lhes deu. (I Co 13:5,6; Ct 2:3; Ct 2:16,17) 
5. Que haja o toque físico como demonstração de amor: abraços, beijos, com respeito e honra 

ao cônjuge. (Ct 2:6) 
6. Que haja perdão no coração dos cônjuges para que suas orações sejam ouvidas. (I Pe 3:7; Cl 
3:13-17) 

7. Para que as portas do emprego e trabalho sejam abertas para que cada marido possa ser o 
mantenedor da família, e não a esposa como em alguns casos. (Sl 128:1-2,4-5) 

8. Que cada casal possa ter sua casa própria e nada falte para a família. (Mt 6:25-34; Sl 37:4-5) 

 

Orando pelos jovens e adolescentes 
1. Que haja libertação de todo vicio e rompimento total com o pecado: drogas, imoralidade, 
perversões sexuais, maus pensamentos, práticas ocultistas e qualquer legalidade para o mundo na 
vida dos jovens seja desfeita, para que gozem da plena paz e da abundância do amor e do poder de 

Deus em suas vidas. (Ef 6:12-17) 
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2. Que nossos jovens tenham linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se 

envergonhe. (Tt 2:6-8) 
3. Que o Senhor prepare jovens para ocuparem posições estratégicas em nossa nação para a 
glória do seu nome e crescimento do evangelho em todo o mundo. 
4. Que nossos jovens sejam como os modelos da bíblia de santidade e serviço ao Senhor em 
sua geração. 
5. Que nossos jovens tenham o devido respeito pelos mais velhos, trazendo bênçãos sobre suas 

vidas. 
6. Que nossos adolescentes e jovens sejam puros, cheios do Espírito Santo em vida de serviço 
ao Senhor em santidade. Que tenham vida saudável (esportes) e feliz na presença do Senhor. Possa, 
ter um namoro, noivado e casamento dentro dos padrões da Palavra de Deus (em santidade e 
pureza, oferecendo-se ao Senhor como “vasos de honra”) – sejam chamados para obra específica do 
Senhor. 

 
INTERCESSÃO PELO CORPO DE CRISTO 

Interceder pela Igreja, Pelos pastores, Pelos líderes e Pelos membros em geral. 

Pelos ministérios da IBNC: 
1. Que sejam abençoados e abençoadores em todas as suas obras. 

2. Pelo fortalecimento do Ministério da UEM e dos Homens da IBNC como sacerdotes no lar e 
pais segundo o coração de Deus. 

3. Pelo fortalecimento do Ministério da UEFBN e das mulheres da IBNC como mulheres 
virtuosas em seus lares. 

4. Pelo corpo ministerial da IBNC: todos os pastores, esposas e familiares, que haja cobertura 

de oração e derramamento de poder sobre estes. 

5. Pela Escola Biblica Dominical e CETEBAN, que sejam um instrumento poderoso e eficaz para 

o crescimento espiritual da igreja do Senhor. 

6. Pela vida de todos os que cantam, dançam, tocam, regem e auxiliam no ministério: que haja 
proteção, unção, inspiração do Espirito Santo, graça, poder sobrenatural para ministrar libertação, 
cura e salvação através do louvor. (Sl 96:1-13; Sl 98:1-9) 

7. Cursos: veredas antigas, mmi (casados para sempre), aliança, crow, educando filhos à 
maneira de Deus, e demais cursos, criados para abençoar as famílias, possam alcançar os seus 
objetivos. Que sejam ministrados com a unção de Deus e muita sabedoria – sejam frutíferos e 

tragam santidade e bênçãos sobre as famílias, para a gloria de Deus. (Ec 12:1-8) 

8. Pelo ministérios em geral: introdutores, intercessão, encontro com Deus, e demais. 

9. Pelas festas de aniversario de 15 anos e formaturas. Que sejam momentos preciosos para a 
semeadura da Palavra de Deus. Que esta floresça e traga frutos permanentes para a glória do 
Senhor. 

 

Oremos pela igreja:  
1. Que sejamos unidos de coração e grandes exércitos de intercessores se levantem nesses dias 

para cobrir nossa nação com a bênção do Senhor e trazer a verdadeira paz. 
2. Que a igreja e seus líderes reconheçam os dias proféticos em que vivemos, possam se preparar 

com oração em seriedade, buscando ensinar santidade ao povo de Deus. 
3. Que o Senhor levante crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos - todas as gerações deste 

século para cumprirem o chamado do Senhor: sendo intercessores e verdadeiros adoradores do 
único e verdadeiro Deus. 
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4. Que a igreja esteja preparada para a vinda de Jesus: tendo um povo que ora, que adora e prega 
o verdadeiro evangelho, o Evangelho do Reino. 

5. Pelo derramamento de poder sobre os membros da IBNC 

Pelo Ministério AMAR: 
1. Que o Senhor abençoe nossa equipe de trabalho para que todos sejam cheios do Espírito Santo, 

dando unção fresca, e possam executar suas tarefas com alegria e no poder do Senhor. 

2. Que o Senhor possa suprir cada uma de nossas necessidades, dando-nos os recursos para 
abençoar as igrejas que nos pedem ajuda. 

3. Que o Senhor nos conceda vitória em todas as batalhas travadas nos encontros em cada cidade.  

4. Que sejam consolidados os eventos AMAR onde as sementes foram plantadas: Canoas, Criciúma, 
Florianópolis, Cianorte, Mato Grosso e Santo Ângelo. 

 

INTERCESSÃO PELA NAÇÃO 
Interceder pelo Brasil e pela manutenção da Lei de Deus.   

Orar pelas eleições no Brasil:  
1. Que o Senhor nos livre dos maus governantes.  

2. Que o Senhor nos dê candidatos idôneos, capazes de governar bem a nação, que tenham 

princípios bíblicos em suas vidas e em seu governo.  

3. Que o Senhor abra os olhos dos brasileiros para o perigo de não saber votar corretamente.  

4. O Senhor abençoe nossos jovens que irão votar pela primeira vez: que tenham sabedoria e 
possamos ter um governo justo, integro e que as armadilhas do Comunismo sejam desfeitas em 
nosso país.  

5. Que o Senhor possa abrir os olhos do povo brasileiro para a realidade política que vivemos e 

possam votar com sabedoria, buscando manter nossa liberdade e crescimento econômico.  

6. Que o Senhor levante, cada vez mais, vozes pela liberdade e progresso da nação, e que o inimigo 

seja confundido e seja derrotado nas eleições, em nome de Jesus. 

Orar pelas autoridades constituídas do país:  
1. Oremos pelo poder legislativo, executivo e judiciário. 

2. Que a nossa nação seja cristã, regida pelas leis da Palavra de Deus (para que experimentemos 
paz, segurança e prosperidade nacional). 

Haja paz e ordem em nossas praças, nossas ruas, nossas estradas, nos aeroportos, 

rodoviárias, estações de trem, metrô, etc. 
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