AGENDA SEMANAL [SUGESTIVA] DE ORAÇÃO:
ADORAÇÃO

PESSOAL

FAMILIAR

MINHA IGREJA

SOCIEDADE

OUTROS

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Louvor por quem Ele é

Conﬁssão de pecados,
pedido de perdão e de
um coração quebrantado

Unidade, respeito e
cooperação a favor da
paz nos relacionamentos

Por todos os pastores,
presbíteros e diáconos

Libertação da corrupção
do pecado em Cristo

Motivos não previstos,
pedidos recebidos e
outros

Louvor por Seus feitos
maravilhosos na história

Sabedoria nos
relacionamentos
(maturidade cristã)

Conversão de familiares

Por todos os professores,
líderes de Ministérios e
enfermos

Magistrados civis

Agradecimento pela
disposição das Escrituras

Proteção contra tentações
e livramento de maldades

Crises não resolvidas entre
relacionamentos pessoais

Por todos os missionários
e Organizações
missionárias

Perdão a favor da nação
e arrependimento genuíno

Agradecimento pela
salvação em Cristo

Progresso proﬁssional
e/ou acadêmico e pela
saúde (física e emocional)

Necessidades materiais e
de emprego

Pelo avanço evangelístico
na Cidade e acolhimento
de novos crentes

Juízo contra os perversos
que perseguem a Igreja

Agradecimento por me
preservar na fé

Provimento para
necessidades e outras
petições

Outros motivos que sejam
especíﬁcos a favor de
alguém

Por paz e apoio mútuo
nos relacionamentos

Proteção, sustento e
abrigo a favor dos
desamparados

1. Destaque esta tabela e a disponha onde possa ser facilmente vista, a ﬁm de ser lembrado de orar pelos motivos planejados;
2. Associe às orações leitura da Bíblia e jejuns;
3. Preserve sua privacidade e evite qualquer exposição desnecessária da sua vida de oração (Mt 6:5-8);
4. O tempo não é mais importante que a qualidade dele, portanto, reserve um momento que seja exclusivo para orar, sem perturbações;
5. Atualize esta tabela de motivos sempre que necessário, tornando-a ainda mais especíﬁca e contextualizada a sua realidade pessoal;
6. Os focos ou motivos centrais foram organizados por dias da semana por razão didática, apenas para tornar a experiência da oração abrangente.
Que Deus nos abençoe, aumentando-nos a fé em Cristo Jesus! Com amor, Pr. Ericson Martins

