DIA 13 DE MARÇO/2016
ADORAÇÃO PÚBLICA E ORAÇÃO COM A PALAVRA
ORAÇÕES APOSTÓLICAS – BRASIL

ORAÇÕES APOSTÓLICAS INTERCESSÓRIAS
1. Oração pela revelação da beleza de Jesus e pelo destino da Noiva brasileira, na transformação do nosso
coração.
Pedimos a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a nós, Igreja brasileira, o espírito de
sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus.
Oramos também para que os olhos do coração do Brasil sejam iluminados, a fim de que conheçamos a esperança
para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu
poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. (Efésios 1:17-19)

2. Oração para que o amor de Deus abunde no Brasil resultando em discernimento e retidão.
Oramos para que o amor da Igreja brasileira aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a
percepção, para discernirmos o que é melhor, a fim de sermos puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios
do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. (Filipenses 1:9-11)

3. Oração pela unidade da Igreja brasileira.
Clamamos para que o Deus que concede perseverança e ânimo nos dê um espírito de unidade, segundo
Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Declaramos que aceitamos uns aos outros, da mesma forma como Cristo nos aceitou, a fim de que o Brasil e a
Igreja brasileira glorifique a Deus. (Romanos 15:5-7)

4. Oração para que o Brasil seja cheio de alegria, paz e esperança sobrenatural.
Clamamos para que o Deus da esperança encha o Brasil de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para
que venhamos a transbordar de esperança, pelo poder do Espírito Santo. (Romanos 15:13)

5. Oração para a Igreja brasileira ser equipada e preparada para receber o destino de Deus.
Clamamos para que o nosso Deus nos faça dignos da vocação e, com poder, cumpra todo bom
propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em nós, e nós nele,
segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. (2 Tessalonicenses 1:11,12)
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