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Bem-vindo, e obrigado por se juntar a esta chamada à oração pela Igreja do Nazareno. Este é
talvez um momento sem precedentes na vida de nossa igreja para reunir todos no Canadá e nos
Estados Unidos em oração. Buscamos a Deus e Ele declara que será encontrado! Que bênção e
promessa recebemos de nosso Deus vivo.
“Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a
mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o
vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor.
- Jeremias 29.11-14a

Durante este período de oração de agora até o Pentecostes de 2022, oraremos pela PROTEÇÃO,
DIREÇÃO e REVELAÇÃO de Deus para nós, nossas famílias, nossos pastores, nossos líderes
regionais, nossos líderes universitários e por cada pessoa que se autodenomina Nazareno nos
EUA/Região do Canadá. Nós nos unimos em oração pela RENOVAÇÃO e por um
REAVIVAMENTO de nossos ministérios para Fazer Discípulos em Todas as Nações.
Este guia de oração foi criado para os muitos guerreiros de oração em toda a nossa região. Esses
irmãos e irmãs fortalecem nossa denominação e movimento de maneiras conhecidas e
desconhecidas por todos nós. Eles são estimados!
“Deus não faz nada senão em resposta à oração.”
- John Wesley

Novembro de 2021 (Orar por PROTEÇÃO)
Se Deus é por nós, quem será contra nós? 37 ... somos mais que vencedores, por meio
daquele que nos amou. 38 Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os
poderes, 39 nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá
separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
- Romanos 8.31b, 37-39

Deus Santo, o Senhor tem a nossa ADORAÇÃO.
• Tudo nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é o teu reino. Nós te adoramos como
aquele que está acima de todas as coisas. (1 Crônicas 29.11b)
• Deus, tu és o Criador do universo, tudo vem do teu poder.
• Tu és um grande, poderoso e glorioso Rei, nós o adoramos.
• Não há outro Deus senão o Senhor.
• Todo louvor e adoração são para ti, Deus Pai, nós o adoramos com cânticos de louvor.
Senhor, nós CONFESSAMOS nossos pecados e falhas.
• Confessamos como podemos ter permitido que as ocupações da vida interferissem em
nossa caminhada com contigo.
• Alguns de nós não oramos continuamente. Senhor nos perdoe.
• Nós nos esforçamos, mas podemos ter errado ao tentar amá-lo de todo o coração, alma e
mente.
• Também podemos ter vacilado em nosso amor ao próximo, conforme o Senhor nos
ensinou.
• Senhor, confessamos se pecamos em pensamento, palavra e ação; tenha misericórdia de
nós.
Senhor, somos GRATOS por tudo o que tens feito e continua fazendo.
• Deus Pai, te agradecemos por teu amor, inseparável de nós por Cristo Jesus.
• Nós te agradecemos porque és o nosso abrigo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza.
• O Senhor nos protege de problemas, nunca nos abandona.
• O Senhor nos fortalecerá e nos ajudará; Tu nos sustentará com tua destra fiel. (Isaías
41.10b)
• Agradecemos por tua graça e nossa salvação.
Senhor, viemos a Ti em humilde SÚPPLICA, ouça nossas orações.
• Por Tua proteção divina nos ministérios de nossas igrejas locais.
• Oramos pela unidade dentro do corpo de Cristo.
• Senhor, mantenha sua mão protetora sobre cada pastor na região dos EUA/Canadá.
• Por tua mão protetora a cada leigo na Igreja do Nazareno!
• Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. (Mateus 6.13)

Dezembro 2021 (Orar por DIREÇÃO)
Confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconhece-o em todos os teus caminhos,
e ele endireitará as tuas veredas.
- Provérbios 3.5-6

•
•
•
•
•
•

Senhor, entregamos nossos corações a Ti, é através da rendição de nosso entendimento
que podemos receber tua direção.
Confiamos em Ti Deus, sabemos que És fiel e nos chamou.
Confiamos apenas em Ti, ajude-nos a deixar de lado nossos caminhos e aceitar os Teus
caminhos em todas as coisas.
Ajude-nos a ver com Teus olhos as pessoas e as necessidades ao nosso redor, encha-nos
com Sua graça de amar e servir aos outros.
Senhor, Te reconhecemos em nossas vidas, acreditamos em Ti, nos submetemos aos Teus
caminhos.
Senhor, endireite nossos caminhos. Ajude-nos a seguir Tua orientação e direção
diariamente.
Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir;
e, sob as minhas vistas, te darei conselho.
- Salmos 32.8

•
•
•
•

Senhor, aceitamos Tua verdade e Tua direção em nossas vidas.
Ajude-nos a ter um espírito dócil, sedento de Ti e de Teus caminhos.
Deus, confiamos que o Senhor nos mostrará o caminho, devemos ir para a esquerda ou
para a direita? Ajude-nos a ser sensíveis ao teu mandar.
Sabemos que Tu nos ama e se preocupa conosco diariamente. O Senhor está observando
e nos ajudando em todas as coisas.
E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as
coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a
tudo enche em todas as coisas.
- Efésios 1.22-23

•
•
•
•

Cristo Jesus, Tu és o Messias, o cabeça da Igreja, nosso redentor.
Ajude-nos a submeter nossas vidas a Ti todos os dias e a reconhecê-Lo como o cabeça da
Igreja.
Senhor, ajuda-nos a amar o que Tu amas, ajuda-nos a amar a Igreja e a servi-la fielmente.
Deus, oramos pela unidade na Igreja do Nazareno, e para sermos conhecidos pelo nosso
amor.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de
testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos
assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta
- Hebreus 12.1

