
 

Desafio NIB - 21 dias de Oração e Comunhão  

Faça com sua Família!      

fio NIB - 21 dias de Oração e Comunhã 

 
 

Inspirações...  

 Aos poucos, entendemos que nossa oração vai além de nós, vai além das orações de 
petição, do pedir coisas para Deus!! Vamos orando mais por aqueles que também fazem 
parte da nossa vida, agradecendo e abençoando a vida deles! Quero te estimular a orar por 
pessoas que você ama, amigos, pessoas do trabalho, pela nossa nação e autoridades 
estabelecidas. Certamente, não será uma prática adquirida rapidamente, exige disciplina e 
esforço da nossa parte, mas ter a consciência dessa necessidade e desse princípio já é um 
passo. Além de todas as inspirações que tivemos ao longo do desafio, quero deixar, como 
sugestão, mais alguns itens de oração, para te estimular a olhar para as pessoas pensando 
que você pode abençoá-las através da oração! Deixe o Espirito Santo te guiar nessa jornada:
 Inspiração para orar: 

FAMÍLIA         
 - Salvação: que se rendam a Jesus, que se permitam alcançar pelo amor de Deus; 
que ao se render haja continuidade na caminhada com Cristo, com profundidade, alegria, 
constância em Deus; desejo de abandonar o pecado, de viver em santidade, coração seja 
guardado de ataques diabólicos para desanimar, desistir... Sabedoria da sua parte, para 
entender o tempo de cada pessoa e respeitar o caminhar de cada um;  
 - Ajuste: se há situações que precisam ser resolvidas, perdoadas, saradas, que haja 
esse conserto pela graça de Deus; aproximação e relacionamento verdadeiro entre os 
membros da família; ore por alegria e paz; fluir de Deus na vida de cada um;  

- Amor: independente de qualquer realidade vivida em família, que o amor possa 
ser o elo, que o amor seja “tratamento de choque” para gerar vínculo, confiança, 
proximidade, compreensão, exortação do jeito certo;   
 AMIGOS /TRABALHO       
 - Oportunidade para falar de Cristo, além do seu testemunho; interesse da pessoa 
em saber de Cristo, o que Ele fez na sua vida, quem Ele é;    
 - Que você seja luz na vida dessas pessoas, podendo expressar o amor de Deus, 
fazendo a diferença pela graça do Senhor, junto a cada um que ainda não conhece Cristo;
 - Salvação: que se rendam a Jesus, que se permitam alcançar pelo amor de Deus; 
que ao se render haja continuidade na caminhada com Cristo, com profundidade, alegria, 
constância.  

Importante: Pense: se você orar 1 minuto por cada pessoa da sua família e por 
quem tem proximidade, no mínimo, serão 15 minutos de oração, sem contar as outras 
demandas de oração que levamos a Deus e, nosso tempo, ainda, de parar para ouvir Sua 
voz...  

 

 
RELACIONAMENTOS       

 Solteiros: 
- Para você se relacionar com uma pessoa que te aproxime ainda mais de Deus; que 

seja afastada toda cilada emocional;      
 - Deus te mostre quem a pessoa é de verdade, que seus olhos se abram para 
qualquer possibilidade de engano;       
 - Que seu coração seja guardado, protegido de qualquer envolvimento além do 
devido;           
 - Deus permanecer sendo o centro da sua vida, sua fonte de alegria, independente 
de qualquer pessoa/relacionamento;      
 - Deus seja o centro do relacionamento; que Ele conduza o relacionamento;  

Casados:        
 - Que haja unidade, concordância, prazer e alegria na companhia um do outro; 
 - Capacidade de ouvir e compreender o cônjuge; amor e respeito, cada pessoa 
desempenhando seu papel da melhor maneira no relacionamento;   
 - Que nada e ninguém fique entre o casal; verdade como principio essencial do 
relacionamento; 
                - Deus seja o centro do relacionamento; que Ele conduza o relacionamento;  
  IGREJA         
 - Deus abençoe a igreja brasileira com verdade, santidade e compromisso com a 
Palavra; que cada líder seja um canal dos céus, um canal limpo, puro, reto diante de Deus;
 - Que haja confissão e arrependimento da igreja, sempre, para que os céus 
permaneçam abertos sobre nossas igrejas; - Que os líderes, em especial, os líderes locais, 
sejam revestidos de autoridade, sabedoria e direção dos céus, que suas forças sejam 
revigoradas;         
 - Que o Espírito Santo seja o dirigente soberano da todas as igrejas do mundo e da 
igreja local, em especial; que Deus cumpra seu propósito;    
 PAÍS           
 - Evangelho, com profundidade, continue crescendo, sendo semeado, das mais 
diferentes formas e lugares do País;      
 - Que Deus seja o Senhor da nossa nação;      
 - Que se estabeleça uma cultura da verdade, santidade, do que é correto entre as 
pessoas;          
 VOCÊ         
 - Constância em Deus, alegria no Senhor, Deus como centro da sua vida; 
 - Capacidade de reconhecer e resistir ao mal;     
 - Ser quem Deus planejou para ser; 

RENOVANDO...  
- Pense em duas pessoas, pelas quais você normalmente não ora. Direcione um momento 
de oração pela vida delas agora. Nome das pessoas: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

”  RENOVAR   DIA 20 

 



 

 

ORAÇÃO 

- Agora é com você, seu tempo de oração! 

 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

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

 “Orem continuamente” (1 Tessalonicenses 5:17) 

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

por sua misericórdia, que nos permite crescer e melhorar Nele a cada dia;   
-Escolha um dos temas apresentados no capítulo (família, amigos, trabalho, 

relacionamento, igreja, país) e ore, da forma que for inspirado pelo Espírito Santo. 
Se comprometa a permanecer orando com a Igreja das nações neste período de 

quarentena. Além dos pedidos enviados no grupo do GA, também ore  
- que haja paz dentro das casas, tolerância e amor; que famílias aproveitem com 

qualidade e respeito esse momento; 
- que o amor de Deus chegue à casa de pessoas ainda não cristãs; 

- estrutura correta dos hospitais, renovo de forças físicas, emocionais e espirituais de 
todos os profissionais de saúde; 

- vida de Deus sobre a nossa nação; 
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