
 
 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO – SEMANA DE CLAMOR PELO BRASIL 

ORE PELOS DESAFIOS DO BRASIL 

  

ORE pela SEMANA DE CLAMOR PELO BRASIL - Ore para que muitas igrejas 

participem desta jornada de oração e que muitos cristãos batistas sejam 

envolvidos na intercessão pela Pátria. Ore para que esta seja uma semana de 

quebrantamento na presença do Senhor e que sejamos profundamente 

impactados pelo poder de Deus. 

ORE pelo PROCESSO POLÍTICO BRASILEIRO - Ore para que o Senhor de 

sabedoria ao seu povo para escolher de forma sábia os representantes 

políticos do nosso país e que todo o processo eleitoral transcorra na mais 

perfeita paz. 

ORE pelas AUTORIDADES BRASILEIRAS - Ore pela presidente Dilma Rousseff e 

pelo novo presidente que será eleito para que exerçam um governo 

comprometido com as verdadeiras necessidades do país. Ore pelos 

deputados federais e senadores eleitos para que façam leis justas e fujam da 

corrupção. Ore pelos deputados de seu estado e vereadores de sua cidade, 

para que sirvam ao povo com decência e ética. 

ORE pela FIM DA CORRUPÇÃO NO BRASIL – Ore pela libertação do Brasil da 

corrupção e dos negócios ilícitos. Ore pela lisura e transparência nos contratos 

do setor público. Ore pelos evangélicos que ocupam cargo no governo 

federal, estadual ou municipal, para que sejam exemplares em sua conduta. 

ORE pela VERDADEIRA JUSTIÇA – Ore para que em nossa nação aconteça a 

verdadeira justiça. Que ministros de tribunais, desembargadores, juízes, 

promotores e outros servidores do Poder Judiciário ajam com lisura, 

transparência e retidão diante de Deus e dos homens. 

  



 
 

ORE pelo FIM DO CRIME ORGANIZADO - Ore pelo fim dos comandos do tráfico, 

das milícias e das redes de corrupção do “colarinho branco”.  

ORE pela PAZ NA CIDADE – Ore para que cesse a violência urbana. Que a 

Polícia e os Agentes de Segurança Pública atuem com competência e 

honestidade para coibir o crime e proteger o cidadão. 

ORE pelo FIM DA VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO – Ore por menos acidentes, 

atropelamentos e mortes. Que motoristas, ciclistas e pedestres sejam 

responsáveis, educados e gentis uns com os outros. 

ORE por MAIS ÉTICA EM NOSSA NAÇÃO - Ore pelo fim do abuso de poder, do 

“jeitinho brasileiro” de querer levar vantagem em tudo e da imoralidade, tão 

presente nos meios de comunicação. 

ORE pela FAMÍLIA BRASILEIRA – Ore pela unidade das famílias brasileiras. Que 

haja respeitos entre os casais e os filhos possam ser obedientes aos seus pais. 

Ore pela valorização da Família no Brasil. 

ORE pela JUVENTUDE BRASILEIRA – Ore para que adolescentes e jovens sejam 

livres das drogas, da prostituição e da violência, e se convertam ao Senhor 

ainda na juventude e passem a servi-lo pelo resto de suas vidas. 

ORE pelas MULHERES DO BRASIL – Ore para que desempenhem seu papel na 

família biblicamente. Ore pela cessação da violência doméstica contra 

a mulher. 

ORE pelos HOMENS DO BRASIL – Ore para que assumam seu papel bíblico de 

proteção e provisão para o lar e liderança espiritual.  

ORE pelo FIM DA VIOLÊNCIA NO BRASIL – Ore pela conversão e ressocialização 

completa dos criminosos. Ore pela redução das desigualdades sociais, que 

influenciam no aumento da criminalidade. Ore por todos aqueles que já foram 

afetados pela violência, para que encontrem no evangelho a cura espiritual, 

física e psicológica. 

ORE por CHUVA PARA AS ÁREAS ATINGIDAS PELA SECA – Ore para que Deus 

derrame chuvas no semiárido nordestino, em São Paulo e em outros estados 

que enfrentam a estiagem. Ore pelas plantações e criações de animais e por 

todos aqueles que dependem da agricultura e da pecuária para trabalhar e 

sobreviver. 

 ORE pela EDUCAÇÃO NO BRASIL – Ore por mais investimentos nas faculdades 

e escolas, por uma maior valorização dos profissionais e pelo fim dos desvios 

dos recursos públicos destinados à educação. 



 
 

 

ORE PELOS DESAFIOS DA IGREJA BRASILEIRA 

ORE pela RESTAURAÇÃO DA ORAÇÃO NA IGREJA – Ore para as igrejas 

promovam oração sem cessar; para que esse princípio da visão Igreja 

Multiplicadora seja eficaz e permanente. 

ORE pela VIDA DE ORAÇÃO DOS PASTORES E DOS LÍDERES DA IGREJA, para 

que sejam modelo para os membros. 

ORE pelo QUEBRANTAMENTO DAS IGREJAS DO BRASIL – Ore para que as igrejas 

se quebrantem na presença de Deus, e para que mais e mais brasileiros sejam 

atraídos aos pés de Jesus Cristo como resposta a esse quebrantamento. 

ORE pela HUMILDADE DAS IGREJAS DO BRASIL, para que não troquem os 

papéis, fazendo de Deus seu servo; mas que se humilhem na 

presença dEle para o servir. 

ORE pela PRIORIZAÇÃO DA GRANDE COMISSÃO POR PARTE DAS IGREJAS – Ore 

para que entendam a Grande Comissão como seu chamado primordial e 

coloquem a multiplicação de discípulos e igrejas como máxima prioridade. 

ORE por VISÃO MISSIONÁRIA DAS IGREJAS - Que cada cristão compreenda e 

assuma seu papel como discipulador; que nenhum cristão genuíno deixe de 

ganhar outros para Jesus Cristo. 

ORE pelo COMPROMISSO DOS BATISTAS BRASILEIROS COM AS NAÇÕES NÃO 

ALCANÇADAS – Ore por despertamento das igrejas para a oração, a 

contribuição e o envio de missionários para os povos não alcançados do Brasil 

e do mundo. 

ORE para que haja UNIDADE DE OBJETIVOS ENTRE AS IGREJAS BATISTAS – Ore 

para que as igrejas unam suas forças em cooperação para a plantação de 

igrejas e a evangelização do nosso povo. Ore pelo alcance das metas da 

Visão Brasil 2020. 

ORE pelo PASTORES BATISTAS – Ore para que os pastores batistas, cheios do 

Espírito Santo, prossigam inabaláveis em sua vocação, com amor, entusiasmo 



 
 

e visão. Ore para que Deus guarde seus corações e lhes dê a paz que excede 

a todo entendimento nos momentos de dificuldade. Ore para que as igrejas 

saibam amar e valorizar os seus pastores. 

ORE pela FAMÍLIA PASTORAL – Ore para que a esposa e os filhos do pastor 

sejam dedicados a Deus e guardados de todo mal, apoiando o pastor em seu 

chamado e dando-lhe muitas alegrias no ministério.  

ORE pelos VOCACIONADOS – Ore para que o Espírito Santo separe mais 

obreiros para a sua seara. Ore para que Deus oriente a igreja e os 

vocacionados sobre os próximos passos para o cumprimento da vocação. Ore 

para que as igrejas reconheçam seus vocacionados e contribuam para sua 

preparação para o ministério. 

ORE pela FORMAÇÃO DE NOVOS LÍDERES – Ore para que mais membros se 

engajem e sejam capacitados pelo Espírito Santo para a liderança na igreja 

em seus diversos ministérios. Ore para que mais membros cheios do Espírito 

Santo liderem outros ao aperfeiçoamento cristão. 

ORE pelo ENGAJAMENTO DAS IGREJAS COM A MISSÃO – Ore para que todos 

os batistas se comprometam com a visão de evangelizar e discipular cada 

pessoa em solo brasileiro. 

ORE pelo ALCANCE DA NOSSA NAÇÃO – Ore para que, por meio do 

testemunho dos batistas brasileiros, o nosso povo tenha temor ao Senhor, creia 

na Palavra de Deus e confie no Senhor Jesus como Salvador. 

  

  

  



 
 

 

ORE PELOS DESAFIOS MISSIONÁRIOS DO BRASIL 

 

ORE pela CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO MISSIONÁRIA 2014: MULTIPLIQUE – Ore 

pela proteção de todos os missionários que estarão em trânsito neste período. 

Ore para que o povo batista brasileiro seja movido a cumprir o Ide de Jesus, 

multiplicando discípulos e igrejas em todo o Brasil. Ore para que a visão 

missionária seja transmitida para a próxima geração.  

ORE pela visão de EVANGELIZAÇÃO DISCIPULADORA – Ore para que cada 

discípulo ore, evangelize, discipule, integre e forme um novo discípulo que se 

multiplique. Ore pelos milhões de brasileiros sedentos espiritualmente e que 

aguardam um discipulador. Ore pela mobilização e despertamento para que 

cada batista desenvolva relacionamentos discipuladores. 

ORE pela visão de COMPAIXÃO E GRAÇA DA IGREJA – Ore para que cada 

cristão aprenda a ver o próximo assim como Jesus o vê. Ore para que nossas 

igrejas reconheçam os necessitados ao seu redor e atuem como instrumentos 

da graça de Deus. 

ORE pelo SUSTENTO DA OBRA MISSIONÁRIA – Ore por recursos humanos e 

financeiros aplicados a missões. Ore para que o Espírito Santo de Deus 

sensibilize nosso coração de tal forma que nos desprendamos de tudo o que 

temos e somos aqui neste mundo devem ser investidos no reino de Deus. 

ORE por MISSÕES UNIVERSITÁRIAS – Ore para que nossos jovens permaneçam 

firmes com Jesus durante a universidade; pela conversão de estudantes; pelos 

movimentos estudantis cristãos; para que a igreja aproveite todas as 

oportunidades nas universidades; por mais Capelães Universitários Batistas. 

ORE pelo PROJETO ÁGUA VIVA no sertão Brasileiro - Que os sertanejos, 

principalmente os residentes nas áreas rurais, sejam alcançados pela Água 

Viva: Jesus; pelas bases do Projeto em: Exu/PE, Juazeiro-Petrolina/PE e Bom 

Jesus da Lapa/BA, e pelo estabelecimento das bases de Barreiras/BA, 

Jacobina/BA, e Canindé de São Paulo/SE. 



 
 

  

ORE pela OPERAÇÃO JESUS TRANSFORMA que esse ano completa 40 anos. Ore 

pela Trans Sul 2015, em janeiro, e pela Trans no sertão brasileiro em julho de 

2015. Para que muitos voluntários aceitem o desafio de dedicarem suas vidas 

no alcance de mais brasileiros para Cristo. 

ORE pelo PROJETO AMAZÔNIA - Pela nova turma de radicais que dará início às 

aulas em dezembro. Que através da disposição destes voluntários, as 

comunidades ribeirinhas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do 

evangelho. 

ORE pela EVANGELIZAÇÃO EM COMUNIDADES CARCERÁRIAS - Ore pelos novos 

campos que serão alcançados (Salvador, Paraíba, Espírito Santo, Pernambuco, 

São Paulo, e Pará) e pelo envio de novos obreiros para levar a verdadeira 

liberdade aos que estão presos. 

ORE pela EVANGELIZAÇÃO DAS TRIBOS URBANAS - Rogue ao Pai por novos 

obreiros com o perfil para evangelizar tribos urbanas; peça ao Senhor que 

tenha misericórdia dessas pessoas, para que o evangelho chegue até elas a 

tempo. Ore pelo fim do preconceito por parte de alguns cristãos para com os 

grupos excluídos da nossa nação. 

ORE pelo ALCANCE DOS SURDOS BRASILEIROS - Ore pelo Alcance Surdos, para 

que mais voluntários capacitados sejam despertados para atuarem neste 

projeto. Ore pela diminuição das barreiras de comunicação entre surdos, suas 

famílias e a sociedade. Ore pela compreensão do evangelho e firmeza 

espiritual dos surdos e famílias alcançadas. 

ORE pelo PEPE BRASIL (Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Criança no 

Brasil). Que haja despertamento para que mais vocacionados e pela abertura 

de novas unidades no país. 

ORE pelo PROJETO RADICAL BRASIL - Para que Deus desperte mais 

vocacionados que amem a obra missionária e desejem atuar nas unidades 

da Cristolândia ou nas comunidades ribeirinhas. Pela saúde e segurança dos 

radicais que estão em formação. 

ORE pelo PROJETO CRISTOLÂNDIA - Que os alunos das 

unidades Cristolândia concluam com sucesso as fases do tratamento, sejam 

restaurados pelo evangelho, retornem ao convívio familiar, desfrutem a 

cidadania e ainda avancem, retomando sua vida escolar e se 

profissionalizando, para a glória de Deus. 

  



 
 

ORE pela DISSEMINAÇÃO DA VISÃO IGREJA MULTIPLICADORA. Ore para que, 

com as contextualizações necessárias para o nosso tempo, vivenciemos os 

princípios bíblicos encontrados nas igrejas do Novo Testamento. 

ORE por MAIS RECURSOS PARA AÇÕES DE COMPAIXÃO E GRAÇA – Ore para 

que se multipliquem recursos financeiros para o desenvolvimento e a 

ampliação de projetos sociais que atendam a necessidade de nossa nação 

nas mais diferentes áreas e que sirvam como ponte para a evangelização. 

ORE pela SALVAÇÃO DOS GRUPOS ÉTNICOS RESIDENTES NO BRASIL – Ore para 

que todos os estrangeiros que vivem no Brasil sejam alcançados pelo 

evangelho por meio de ações e projetos de 

evangelização discipuladora contextualizados e bíblicos. 

ORE pela EVANGELIZAÇÃO ATRAVÉS DO ESPORTE – Ore para que mais igrejas 

se despertem para a utilização da estratégia dos esportes e da recreação 

para alcançar crianças, jovens, adultos e idosos com o evangelho. 

ORE pelo ALCANCE DE PESSOAS ENVOLVIDAS EM PROSTITUIÇÃO – Ore para 

que as igrejas tenham compaixão desse grupo e que promovam ações de 

evangelização discipuladora, para que o poder do evangelho promova uma 

restauração profunda e completa dessas pessoas, para a glória de Deus. 

ORE pelos MISSIONÁRIOS – Ore para que sejam sustentados pelo Senhor em 

todas as suas necessidades; que sejam frutíferos nas orações e na 

evangelização discipuladora; que renovem seu ânimo a cada dia para 

prosseguir em seus desafios missionários. 

ORE pelas FAMÍLIAS MISSIONÁRIAS – Ore para que fiquem firmes diante das 

artimanhas do diabo; que os cônjuges e filhos também amem a cultura anfitriã 

e cooperem no ministério missionário. 

Ore pela VISÃO MISSIONÁRIA DOS SEMINÁRIOS TEOLÓGICOS – Ore para que os 

seminários teológicos deem a devida ênfase a missões e consigam envolver os 

seminaristas com a visão missionária. 

  

  

  



 
 

 

ORE PELOS DESAFIOS DO ALCANCE DA NOVA GERAÇÃO 

ORE pela SALVAÇÃO DE TODAS AS CRIANÇAS BRASILEIRAS - Que tenham a 

oportunidade de ouvir sobre Jesus Cristo e de responder ao apelo da 

salvação. 

ORE pelo DESPERTAMENTO DE NOVOS LÍDERES para a evangelização de 

crianças - Peça ao Senhor por mais pessoas que possam atuar em diversos 

ministérios que tenham como alvo levar crianças a um encontro com Jesus. 

ORE pelo FIM DA VIOLÊNCIA ÀS CRIANÇAS DO BRASIL - Ore por aquelas que 

são vítimas de maus-tratos. Peça ao Senhor socorro para as crianças que são 

vítimas da violência doméstica. Interceda pelas crianças que vivem em áreas 

de risco social, para que o Senhor as proteja e as guarde. 

ORE por MAIS VISÃO NO ALCANCE DAS CRIANÇAS – Ore para que igrejas 

brasileiras compreendam a necessidade de levar o evangelho às crianças. 

Clame por pessoas comprometidas com compartilhar de Jesus para as 

crianças de sua comunidade. 

ORE pelas CRIANÇAS ABANDONADAS – Ore pelos bebês que foram 

encontrados na rua ao longo deste ano. Peça ao Senhor que cuide deles, 

dando-lhes a oportunidade de serem amparados por uma família que os 

queiram e que os criem dignamente e no evangelho. Que cresçam e 

conheçam o amor do Pai que jamais as abandona. 

ORE pelas CRIANÇAS RIBEIRINHAS – Clame ao Senhor em favor das crianças 

ribeirinhas. Peça ao Senhor da seara que envie missionários para falar a elas 

sobre Jesus e sua obra e que cresçam tementes a Deus para formarem uma 

nova geração de cristãos que alcancem suas comunidades. 

ORE pela TRANS CRIANÇAS INDÍGENAS, que acontecerá na tribo Ticuna no mês 

de novembro, no Amazonas. Peça ao Senhor cuidado e proteção dos 

voluntários. Ore por portas abertas e muitas conversões durante os dias do 

projeto. 



 
 

  

ORE pelas CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO PEPE BRASIL - Ore pela salvação de 

todas as 3.878 crianças que são integrantes deste projeto. Ore pela Salvação 

dos Seus familiares. Ore pelo sustento deste projeto. Ore por cada uma das 165 

unidades do PEPE Brasil. Peça que Deus dê sabedoria às Missionarias 

Facilitadoras para ensinarem às crianças o caminho da salvação. 

ORE pela EVANGELIZAÇÃO DAS CRIANÇAS CIGANAS -  Ore para que 

conheçam a luz de Jesus e sejam Suas testemunhas entre seu próprio povo. 

Ore por mais obreiros para essa etnia. 

ORE pela EVANGELIZAÇÃO DAS CRIANÇAS SURDAS - Peça ao Senhor mais 

obreiros. Clame pela produção de materiais que comuniquem a Palavra de 

Deus em LIBRAS. 

ORE pelas CRIANÇAS INDÍGENAS - Clame pela salvação das crianças 

indígenas e pela formação de líderes de ministério infantil entre este povo. Ore 

para que conheçam Jesus e levem outros a conhecê-lo. 

ORE pelas CRIANÇAS HOSPITALIZADAS - Interceda por elas, especialmente as 

que passam sua infância em longos tratamentos de saúde. Peça ao Senhor 

missionários para atuar na capelania hospitalar infantil, para levar alivio para o 

sofrimento que atravessam. 

ORE pelos MISSIONÁRIOS QUE ATUAM COM CRIANÇAS – Ore para que sejam 

sensíveis às necessidades das crianças e fieis na proclamação da Palavra. Que 

o Senhor proteja suas vidas, de modo que cumpram com alegria a tarefa que 

lhes foi confiada de anunciar o evangelho aos pequeninos. 

ORE pelo CONGRESSO NACIONAL DE EVANGELIZAÇÃO DE CRIANÇAS - Ore 

pelo Congresso, que acontecera nos dias 7, 8 e 9 de novembro, no Rio de 

Janeiro. Que seja um tempo de reflexão, capacitação e despertar de 

vocação para evangelistas de crianças. 

ORE pelas CRIANÇAS QUE VIVEM EM COMUNIDADES ÉTNICAS - Peça ao Senhor 

mais missionários que compreendam as diferenças culturais e que apresente 

a elas Jesus, o Rei das Nações. 

ORE pelas CRIANÇAS QUE ESTÃO NOS LARES F. F. SOREN (PALMAS-TO), 

E DAVI GOMES (BARREIRAS-BA) - Peça o cuidado de Deus por elas. Ore pela 

equipe missionaria, para que tenha forças renovadas e seja cheia de amor 

para cuidar das crianças e compartilhar com elas o evangelho. 

  



 
 

ORE pelas CRIANÇAS DO PROJETO NOVOS SONHOS - Interceda para que elas 

recebam Jesus em seus corações e vivam uma vida longe das drogas. Clame 

pela equipe missionária. Ore pela vida da missionaria Joana e sua família, que 

atua na coordenação do Projeto, na Cristolândia de São Paulo. 

ORE pelas CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RUA – Ore para que conheçam o 

verdadeiro amor que só o evangelho oferece. Ore para as igrejas se 

compadeçam de sua situação e atuem com compaixão e graça. 

ORE pelos MENORES INFRATORES – Ore para que sejam recuperados e não 

voltem à criminalidade. Ore para que o Senhor levante mais obreiros para 

atuar nas instituições penais na evangelização discipuladora desses 

adolescentes. 

ORE pelas CRIANÇAS EM CONDOMÍNIOS FECHADOS – Ore para que a igreja 

encontre um meio de alcançá-las com a Palavra de Salvação. Ore por 

membros de igrejas batistas que morem em condomínios fechados para que 

atuem na evangelização discipuladora de sua vizinhança. 

 


