Diário de Oração
Pois o seu Criador é o seu marido, o
Senhor dos Exércitos é o seu nome, o
Santo de Israel é seu Redentor; ele é
chamado o Deus de toda a terra.
Isaías 54:5
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SEÇÃO: Entrega das Preocupações e Ansiedades

Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele
o susterá; jamais permitirá que o justo venha a
cair.
Salmos 55:22

SEÇÃO: LOUVOR
O teu amor, Senhor, chega até os céus; a tua fidelidade até as
nuvens.
A tua justiça é firme como as altas montanhas; as tuas decisões
insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os
homens quanto os animais.
Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram
refúgio à sombra das tuas asas.
Salmos 36:5-7
Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os
querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu
fizeste os céus e a terra.
Isaías 37:16

Ao Senhor declaro: "Tu és o meu Senhor; não tenho bem
nenhum além de ti".
Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice; és tu que garantes
o meu futuro.
As divisas caíram para mim em lugares agradáveis: Tenho uma
bela herança!
Bendirei o Senhor, que me aconselha; na escura noite o meu
coração me ensina!
Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita,
não serei abalado.
Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto; mesmo o
meu corpo repousará tranqüilo,
porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que
o teu santo sofra decomposição.
Salmos 16:2,5-10

Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro; tu és o
oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos.
Isaías 64:8
Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a minha
alma tem sede de ti! Todo o meu ser anseia por ti, numa terra
seca, exausta e sem água.
Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua
glória.
O teu amor é melhor do que a vida! Por isso os meus lábios te
exaltarão.
Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as
minhas mãos.
A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete; com
lábios jubilosos a minha boca te louvará.
Quando me deito lembro-me de ti; penso em ti durante as
vigílias da noite.
Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas
asas.
A minha alma apega-se a ti; a tua mão direita me sustém.
Salmos 63:1-8

"Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os
meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os
meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos.
Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam
para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer,
para ela produzir semente para o semeador e pão para o que
come,
assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca: Ela
não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o
propósito para o qual a enviei.
Isaías 55:9-11
Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia
por ti, ó Deus.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei
entrar para apresentar-me a Deus?
Salmos 42:1,2

SEÇÃO: LOUVOR E ADORAÇÃO

Aclame ao Senhor
Meu Jesus, Salvador
Outro igual não há
Todos os dias quero louvar
As maravilhas de Teu amor
Consolo, abrigo
Força e refúgio é o Senhor
Com todo o meu ser
Com tudo o que sou
Sempre Te adorarei
Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos
Poder, majestade e louvores ao Rei
Montanhas se prostrem e rujam os mares
Ao som de Teu nome
Alegre Te louvo por Teus grandes feitos
Firmado estarei, sempre Te amarei
Incomparáveis são Tuas promessas pra mim
__________________________________

Aleluia, Aleluia!
Poderoso é o Senhor nosso Deus
Aleluia, Aleluia!
Poderoso é o Senhor nosso Deus
Aleluia
Santo, Santo é o Senhor Deus, Poderoso
Digno de louvor, Digno de louvor
Tu é Santo, Santo é o Senhor Deus, Poderoso
Digno de louvor, Digno de louvor!

SEÇÃO: AÇÃO DE GRAÇAS

Entrem por suas portas com ações de graças, e
em seus átrios, com louvor; dêem-lhe graças e
bendigam o seu nome.
Salmos 100:4
Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom; o seu
amor dura para sempre.
1 Crônicas 16:34
Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam
agradecidos.
Colossenses 4:2

SEÇÃO: AÇÃO DE GRAÇAS
Desafio do Alfabeto! Complete o alfabeto com todas as
coisas pelas quais você é grato. (Não precisa fazer tudo de
uma só vez!)

ABCDEFGHIJKL-

M-

NOPQRSTUVWXYZ-

SEÇÃO: CONFISSÃO
Fale para Jesus o que você fez. E também peça perdão
pelos seus pecados desconhecidos que cometeu. Libere
perdão ao seu próximo, senão você não receberá perdão de
Deus.
Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri
as minhas culpas. Eu disse: "Confessarei as minhas
transgressões ao Senhor", e tu perdoaste a culpa do meu
pecado.
Salmos 32:5
Que diremos então? Continuaremos pecando para que a
graça aumente?
De maneira nenhuma! Nós, os que morremos para o pecado,
como podemos continuar vivendo nele?
Romanos 6:1,2
"Venham, vamos refletir juntos", diz o Senhor. "Embora os
seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se
tornarão brancos como a neve; embora sejam rubros como
púrpura, como a lã se tornarão.
Isaías 1:18
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e
conhece as minhas inquietações.
Vê se em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me
pelo caminho eterno.
Salmos 139:23,24

SEÇÃO: CONFISSÃO
“Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua
benignidade; apaga as minhas transgressões, segundo a
multidão das tuas misericórdias.
Lava-me completamente da minha iniqüidade, e purifica-me
do meu pecado.
Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu
pecado está sempre diante de mim.
Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua
vista, para que sejas justificado quando falares, e puro
quando julgares.
Eis que em iniqüidade fui formado, e em pecado me
concebeu minha mãe.
Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes
conhecer a sabedoria.
Purifica-me com hissopo, e ficarei puro; lava-me, e ficarei
mais branco do que a neve.
Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que
tu quebraste.
Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as
minhas iniqüidades.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim
um espírito reto.
Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o
teu Espírito Santo.
Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com
um espírito voluntário.
Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os
pecadores a ti se converterão.”
Salmos 51:1-13

Tem misericórdia de mim, ó Deus
Eu não quero Te entristecer pra sempre
Tudo o que eu não quero fazer, eu faço,
Mas tenho tanto amor por Ti,
Tem misericórdia de mim.
Sabe, Senhor eu não compreendo
O meu modo de agir
Se eu não faço o que é certo,
O que eu detesto eu faço,
Isso não é bom pra mim."
Querer o bem está em mim,
Eu não posso entender por que sou assim desse jeito
Conto contigo pra me ajudar,
Quero ser fiel a Ti.
Querer o bem está em mim,
Eu não posso entender por que sou assim desse jeito
Conto contigo pra me ajudar,
Quero ser fiel a Ti.
Pra Te servir, Pra te adorar, estou aqui
Oh! faz de mim uma bênção
Uma bênção em Tuas mãos
Tem misericórdia de mim!

SEÇÃO: ORAÇÃO DA ESCRITURA
Jabez orou ao Deus de Israel: "Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras!
Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores". E
Deus atendeu ao seu pedido.
1 Crônicas 4:10
Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome.
Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o Reino,
o poder e a glória para sempre. Amém’.
Mateus 6:9-13
Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte
gritei por socorro, e ouviste o meu clamor.
Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares; correntezas formavam
turbilhão ao meu redor; todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim.
Eu disse: Fui expulso da tua presença; contudo, olharei de novo para o teu
santo templo.
As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se
enrolaram em minha cabeça.
Afundei até os fundamentos dos montes; à terra cujas trancas estavam me
aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó
Senhor meu Deus!
"Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha
oração subiu a ti, ao teu santo templo.
"Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia.
Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu
prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor".
Jonas 2:2-9

SEÇÃO: ORAÇÃO DA ESCRITURA
Então Ana orou assim: "Meu coração exulta no Senhor; no Senhor minha força
é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua
libertação.
"Não há ninguém santo como o Senhor; não há outro além de ti; não há rocha
alguma como o nosso Deus.
"Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o
Senhor é Deus sábio; é ele quem julga os atos dos homens.
"O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força.
Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam
famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu à luz sete filhos, mas a
que tinha muitos filhos ficou sem vigor.
"O Senhor mata e preserva a vida; ele faz descer à sepultura e dela resgata.
O Senhor é quem dá pobreza e riqueza; ele humilha e exalta.
Levanta do pó o necessitado e, do monte de cinzas ergue o pobre; ele os faz
sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. "Pois os alicerces da terra
são do Senhor; sobre eles estabeleceu o mundo.
Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas,
pois não é pela força que o homem prevalece.
Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu
contra eles; o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e
exaltará a força do seu ungido".
1 Samuel 2:1-10

SEÇÃO: PEDIDOS

Pedidos Urgentes

SEÇÃO: PEDIDOS

Mim
•
•
•
•
•
•

Crescer no meu relacionamento com Deus
Que eu viva cada dia pra gloria do Senhor
Qualquer preocupacao
Que o Senhor me guie nas veredas dEle
O futuro
Senhor, usa-me para tua gloria e para fazer crescer teu
reino

SEÇÃO: ORAÇAO PELA FAMÍLIA

Nome:

Nome:

Nome:

Nome:

SEÇÃO: Amigos Cristãos

SEÇÃO: Amigos não-cristãos
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que
está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e
debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de
Deus Pai.
Filipenses 2:9-11

SEÇÃO: Inimigos
Mas eu lhes digo: Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na
face direita, ofereça-lhe também a outra.
E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve
também a capa.
Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas.
Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedirlhe algo emprestado".
"Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o seu próximo e odeie o seu
inimigo’.
Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os
perseguem,
para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus.
Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva
sobre justos e injustos.
Mateus 5:39-45

SEÇÃO: Avanço do Reino de Deus (Nação/mundo)
A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto,
peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua
colheita.
Lucas 10:2

Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações,
intercessões e ação de graças por todos os homens;
pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que
tenhamos uma vida tranqüila e pacífica, com toda a piedade e
dignidade.
Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador,
que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao
conhecimento da verdade.
1 Timóteo 2:1-4

SEÇÃO: Minha igreja/meus pastores

SEÇÃO: ORAÇAO POR MINISTÉRIOS

Ministério:

Ministério:

SEÇÃO: _____________________________________

SEÇÃO: _____________________________________

SEÇÃO: Orações respondidas

Orações respondidas

SEÇÃO: Sonhos que eu tive

Meus Sonhos

