
Orar é comunicar com o criador. Ele nos manda
orar sem cessar e isto precisa ser planejado,

a exemplo de Daniel que orava organizadamente
três vezes ao dia. Por isso nasceu este caderno de

oração para que todos possam usufruir de sua
disciplina. Com ele os principais assuntos da vida

cristã podem ser lembrados. Este caderno foi projetado
 para ser usado por 100 dias, mas isto fica a seu critério.
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COM A SUA FIRMES

NA PALAVRA

E NO AMOR!

Nome:

Caderno de Oração 

Todo Dia

“Que as palavras da minha boca e a meditação do meu
    coração sejam  agradáveis a ti, Senhor, minha Rocha
         e meu Resgatador!”  Sl. 19.12-14
             “E longe de mim esteja pecar contra o Senhor
                 deixando de orar por meus  irmãos.” 1Sam. 2.23

Pecados pessoais e tentações 

Urgências

Familiares próximos diariamente 

Salvação de amigos e conhecidos

100 orações pelo crescimento da igreja.

Meu(s) ministério(s):

“oramos constantemente por vocês, para que 
o nosso Deus cumpra todo bom propósito e 

toda obra que procede da fé. 2Tess.1.11 

 

.

nome:

Pessoa do dia

Segunda
Caderno de Oração 

- Líder, alvos, eventos, etc.



Terça

Pedidos da minha vida
Estudo / Carreira / Trabalho 

100 Orações por meu crescimento espiritual, medi- 
tação, testemunho,  etc.

Casamento / Namoro

Planos / Alvos

Caderno de Oração 

Quarta

Meu campo missionário
Escola / Colégio Emprego / Trabalho

Outros

Pedidos por membros do meu grupo familiar / amizade

Orar por todos os líderes de GF / GA

Caderno de Oração 

Meus melhores amigos

Quinta

Minha  Família

Por este pastor amado:

Caderno de Oração 

“Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oraçãol”.  1 Pd. 3.12a

 

-Harmonia conjugal;
-Criação de filhos;
-Outros.

Orar pela liderança e pastores:

-Famílias dos pastores da igreja
-Condução da igreja conforme a vontade de Deus
-Discernimento espiritual e sabedoria

;
“Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus.
Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé”
Hebreus 13.7

Lançando sobre Deus a minha ansiedade - 1 Ped 5.7

Caderno de Oração

Minhas Finanças

Sexta

..

Agradecimentos a Deus 

Pela Saúde
Pelas Finanças

Pela Salvação

Por meu ministério

.

Pessoa do dia

Caderno de Oração 

-Minha fidelidade nos
dízimos e ofertas.

“Quem é generoso 
progride na vida

,quem ajuda será ajudado”
Prov 11.25

Nome:



Sábado

Igreja B. da Chapada Outros

Caderno de Oração 

Eventos da igreja

Autoridades

Um sonho:

Orar por pessoas enfermas:

Orar pela igreja perseguida

Orar pela Nib de Capitão
Pr. Magu e Izabel

Minha vida sentimental

-Prefeito da cidade
-Governador do estado
-Presidente da república
-Fim da corrupção

Faça elogios a Deus

Orar pelos missionários

“Façam súplicas, orações, intercessões e ações 
de graças por todos os homens;  pelos reis e por 
todos os que exercem autoridade”  1 Tim 2.1-4
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