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Faça com sua Família!      

fio NIB - 21 dias de Oração e Comunhã 

 

 

Características para se desenvolver - Parte I   

 Pelo que orar? Creio que alguma vez já nos fizemos essa pergunta... Como dissemos 

em dias anteriores, orar a Palavra é orar com base nas promessas de Deus, direcionados pelo 

Espírito Santo! Então, na própria Bíblia encontramos textos sobre características que 

devemos orar (sempre!), para que sejam trabalhadas e desenvolvidas em nós, a fim de 

sermos cada dia mais semelhantes a Cristo!      

 Vamos começar com o texto sobre obras da carne e o fruto do Espírito:   

 “Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem; 

idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja; 

embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os 

que praticam essas coisas não herdarão o Reino de Deus. 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 Jesus 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”. 

(Gálatas 5:19-26).  

RENOVANDO...  

Faça uma lista, colocando quais obras da carne tem se manifestado na sua vida:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

O que o Espirito Santo precisa trabalhar e desenvolver na sua vida?   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Seguimos aprendendo sobre características que devemos desenvolver como 

cristãos! No texto de Mateus 5, nas bem-aventuranças de Jesus, temos vários exemplos de 

como nosso caráter deve ser moldado pelo Espírito Santo, nos dando base para nossa vida 

de oração!         

 “Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos 

aproximaram-se dele, 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, perseguirem e 

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

a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que 

viveram antes de vocês” (Mateus 5:1-12) 

RENOVANDO...  

Preciso orar mais para se desenvolver em mim:       

(     ) Capacidade de reconhecer necessidade de Deus    

(     ) Dependência de Deus        

(     ) Humildade        

(     ) Fome e sede de justiça        

(     ) Misericórdia          

(     ) Pureza de coração         

(     ) Pacificidade           

(     ) Justiça/retidão         

(     ) Morrer para mim, viver mais em prol do Reino de Deus      

(     ) Alegria por pertencer a Deus   

                                                         

                                                        ORAÇÃO 

”  RENOVAR   DIA 18 

 

RECEBER DOS CÉUS/NOSSO ALVO: Fortalecimento/renovação/adoração 

“Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la 

até o dia de Cristo Jesus” (Filipenses 1:6) 

ORANDO: 
 ADORE A DEUS, cante LOUVORES AO SENHOR com sua família e AGRADEÇA a Deus  

por quem Ele é;  
- Apresente a Deus a primeira lista, reconhecendo suas limitações e falhas, peça 

perdão e ajuda para ser transformado nessas áreas; 
- Ore a segunda lista, pedindo que seja estabelecido com profundidade, com vigor, 
sobre sua vida o fruto do Espírito, que pela graça de Deus, você desenvolva e cresça 

em cada uma das áreas descritas ali, que você anda pelo Espírito e crucifique a 
carne, sempre.   

 

 



 

- - Agora é com você, seu tempo de oração! 

 

 

 

 

 

Se comprometa a permanecer orando com a Igreja das nações neste 

período de quarentena. Além dos pedidos enviados no grupo do GA, também ore: 

- para que Deus nos ajude a manter a mente em paz, nos liberte da ansiedade pelos 

entes queridos (pais idosos, filhos, cônjuges...); 

- que a luz de Deus resplandeça sobre sua casa e sobre nossa igreja, que 

permaneçamos firmes em Deus; 

- que haja paz dentro das casas, tolerância e amor; que famílias aproveitem com 

qualidade e respeito esse momento; 

- que haja providência aos necessitados e provisão financeira a todas as pessoas; 

- por todos os profissionais da área de saúde, que Deus guarde a vida de cada um, 

bem como a vida dos seus familiares; 

 

-  

 

-  


