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A T É

Dia 26.09 iniciaremos o Jejum de 21 dias que precede o Congresso Internacional de 
Mulheres. Todos os dias haverá uma oração específica. Na primeira semana, orações 
relacionadas ao corpo, na segunda a alma e na terceira, ao espírito.

Além dos motivos específicos, cada dia oraremos por mulheres que fazem parte 
do Reino. Vamos interceder e cobrir a vida uma das outras. Uma sugestão: Que tal, 
além de orarmos, fazermos uma ligação ou mandarmos uma mensagem de amor e 
gratidão para uma mulher representada pelo grupo.

Por exemplo: no dia das atalaias, peça ao Senhor, que mostre a você uma ou mais 
atalaias para ser alvo do amor e graça do Senhor através da sua vida. Demonstre 
através da oração e de uma ação!

Vamos fortalecer nossa unidade, vamos suportar umas as outras, vamos lembrar a 
importância uma das outras no Reino e nas nossas vidas pessoais. É na unidade que 
o Senhor derrama Sua benção. 

O amor cura! Cura e nos faz transbordar...

O Jejum começa amanhã, mas já faremos nossa primeira oração hoje!

Pai, queremos Te engrandecer, Te exaltar, Te adorar, Te honrar como único Senhor em 
nossas vidas, colocamos este período de jejum na Tua presença. Vem com uma nova 
medida sobre as nossas vidas..... ATÉ TRANSBORDARMOS DA Tua unção, presença, amor, 
Graça e plenitude. 

Pai, queremos pedir perdão por todas as vezes que não confiamos em Ti, não tivemos 
fé para crer que o Senhor era o suficiente para nós. Caímos na armadilha de confiar em 
nosso coração enganoso, em nosso raciocínio. Perdoa-nos por acreditar que seríamos 
auto suficientes. Apenas o Senhor é a fonte que sacia, o único que possui o controle, a 
sabedoria. Tu és o “Eu Sou”. És tudo que precisamos para todos os momentos e situações 
das nossas vidas. O Senhor é o que nosso corpo precisa, nossa alma necessita e tudo o 
que nosso espírito quer.  Queremos voltar a reconhecer o Senhor em todos os nossos 
caminhos, por isso Pai, nesses dias endireita as nossas veredas.

Conduz nossos corações, mente, emoções, adoração e todas as células do nosso corpo de 
volta para Ti. 



CORPO
26/09 – PRA. DENISE E FAMÍLIA

RM 1:21- 28 “Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe 
deram graças; antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se lhes o 
coração insensato. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por isso, Deus entregou tais homens 
à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre 
si; pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar 
do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém! Por causa disso, os entregou Deus a paixões 
infames. E, por haverem desprezado o conhecimento de DEUS, o próprio Deus os entregou a 
uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes.”
PV 3: 5-8 “Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio 
entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não 
seja sábio aos teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal; será isto saúde para o 
teu corpo e refrigério, para os teus ossos.”

Neste primeiro dia, além de orarmos pela Pra. Denise e família também vamos nos 
arrepender por todo orgulho, altivez e soberba que nos levam a nos afastar da dependência 
do Senhor. E, assim voltamos a confiar em nós mesmos. Na nossa força, inteligência e 
sabedoria. Nos perdemos em nossos raciocínios, a humildade é minada e o “Eu” volta a ser 
exaltado. A pior consequência é o afastamento da graça e da presença do Senhor. Mas, 
outras consequências podem vir também.

Pai, nos perdoe pela soberba e arrogância de nossos corações. Achamos que sabemos 
o tempo e o modo certo das coisas. Mas, não! Hoje reconhecemos que temos fugido do 
“descanso” proposto por Ti. Nosso trabalho é confiar e descansar. Temos substituído por 
ansiedade e controle. Então, adoecemos.
Nos perdoe, nos lave, nos pegue pela mão. Queremos voltar!
Voltar ao lugar do descanso, obediência, fé, aos Teus princípios que não mudam, a Tua 
Palavra, a comunhão com Teu Espírito! Ao lugar da dependência! Isso trará saúde para nosso 
corpo! Em nome de Jesus, amém! 

27/09 – PASTORAS SUPERVISORAS E SUAS FAMÍLIAS

Olhos
MT 6:22-23 “São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo 
será luminoso; se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. 
Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão.”
João 9: 1, 3, 6,14 “E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Foi assim para que se 
manifestem nele as obras de Deus. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e 
untou com o lodo os olhos do cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos.”

Pai, te pedimos perdão por toda concupiscência dos nossos olhos Cobiças e anseios pelo 
que não vem de Ti. Nos arrependemos quando nossos olhos foram invejosos, maldosos e 
julgadores. Olhos de desprezo e altivez em relação ao próximo. Olhar sobre nós mesmas de 
auto comiseração. Todas as vezes que nos sentimos inferiores ou superiores a alguém é sinal 
de orgulho. 
Te pedimos, Senhor, que cure e limpe nosso olhar e todo nosso corpo será luz. Toque-nos 
para que sejamos curadas de complexo de inferioridade ou superioridade. Limpe nossos 
olhos da cobiça material desequilibrada, da nossa autoimagem que pode estar enferma, dos 



desejos sensuais.
Derrame o colírio do céu para que nossos valores sejam eternos e não efêmeros. 
Rejeitamos também todo negativismo. Que nossos olhares tenham fé em todas as 
circunstâncias! Que eles te vejam sempre!
Também te pedimos Senhor por milagres físicos em enfermidades relacionadas aos olhos. 
Com ousadia declaramos: Cegos, voltem a enxergar em nome de Jesus. Amém! 
 

28/09 - PASTORAS E PRESBÍTERAS E SUAS FAMÍLIAS

Boca e ouvidos
LC 6:45: “O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mau do mau tesouro tira o 
mal; porque a boca fala do que está cheio o coração.”
IS 50: 4 e 5: “O Senhor DEUS me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo 
uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o 
ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem.
O Senhor DEUS me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde; não me retirei para trás.”

Pai, pedimos perdão por usarmos nossas bocas para proferir palavras contrárias à sua 
Palavra. Temos trazido morte para quem está próximo, falando mal de nossos irmãos, da 
liderança, mentindo e manipulando pessoas. Nossos lábios estão contaminados. Ficaram 
secos, amargos, não fluem águas doces, mas sim obras da carne: julgamento, crítica, 
manipulação, acusação, feridas no corpo de Cristo. Nossos lábios estão cheios do nosso “eu”. 
Não conseguimos adorar em Espírito e em Verdade. Vem Senhor e purifica o nosso falar, 
lava os nossos lábios com o Teu Sangue, santifica-nos. Enche nossos lábios com adoração, 
salmos, testemunhos, palavras proféticas, de cura e restauração. 
Senhor nós escolhemos abrir nossos ouvidos para ouvir Tua voz. Voz de ensino, 
encorajamento, exortação. Queremos desde o acordar até o dormir estar com ouvidos 
humildes diante de Ti. Fala Senhor, que nós Te obedeceremos. Seremos guiados por Tua voz 
e não por nosso coração enganoso. 
E, assim, com ouvidos abertos e corações quebrantados, não seremos mais uma voz na 
Terra. Mas, seremos a Tua voz nesta Terra, a voz do céu. Trazendo a realidade do céu sobre 
as vidas, o próximo, nossa família e igreja. Em nome de Jesus, amém!
A origem do que falamos está em nossos corações e o como ouvimos também, Então, 
paizinho, entregamos nossos corações a Ti para que o Senhor o transforme.
Oramos também por milagres físicos em enfermidades relacionadas a fala e audição. Com fé, 
declaramos: Surdos, ouçam! Mudos, falem! Em nome de Jesus, amém!

29/09 – DIACONISAS

Pés e mãos
LC 5:18-20 e 24 “Vieram, então, uns homens trazendo em um leito um paralítico; e procuravam 
introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo por causa da 
multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante 
de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: - Homem, estão perdoados os teus pecados. 
Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar 
pecados – disse ao paralítico: Eu te ordeno: Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa.”

MC 3: 1, 3 e 5 “E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos 
mirrada. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. Disse ao 
homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra.”



Por onde nossos pés têm caminhado? O que nossas mãos têm realizado e tocado? Pai, se não 
estamos no lugar certo para estarmos, se não estamos vivendo a Tua boa, perfeita e agradável 
vontade, nos ministre neste dia. Há caminhos e lugares que podem parecer bons e prósperos 
aos nossos olhos, mas, aos Teus não. Podemos estar realizando ou produzindo tanto, mas, 
talvez não estejamos vivendo o desenho do céu para nós. Se nosso caminhar está paralisado, 
ou nossas mãos improdutivas, também precisamos do Teu agir em nossas vidas.
Fomos chamados para caminhar, fluir e agir como corpo unido, ajustado. Nos perdoe se há 
descompasso em nossos pés e se nossas mãos não estão dadas, unidas. Nos arrependemos 
de toda quebra de aliança. Entraremos em ciclo de unidade a partir de agora, por Tua graça. 

Pai, toca em nossos pés e mãos. Oramos para que nossos pés anunciem as boas novas 
e sejam formosos aos Teus olhos. Que nossas mãos produzam mais do que nunca. Que 
através dela fluam cura, restauração, composições, alimentem famintos. 
Senhor, que a cada dia caminhemos os Teus caminhos para nós e façamos tudo o que o 
Senhor já determinou desde a fundação do mundo. 
Crendo na força do Teu poder, declaramos: Toda paralização caia por terra! Toda sensação 
de falta de propósito caia por Terra! Toda trava, bloqueio, intimidação sejam repreendidos 
em nome de Jesus!
Avançaremos, produziremos, realizaremos Naquele que opera tanto o querer e o efetuar em 
nome de Jesus!
Oramos também por milagres físicos no sistema, muscular esquelético. Ossos e músculos 
sejam curados! Colunas sejam curadas, articulações curadas. Fibromialgia, desapareça! 
Tendões e nervos curados! Hérnias desapareçam em nome de Jesus! Amém!

30/09 – SUPERVISORAS, CO SUPERVISORAS E LÍDERES DE CÉLULAS

Ventre
LC 8: 43- 44 ; 46-48 : “ E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia doze anos, e gastara 
com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada,
Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. 
Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher 
que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista 
de todo o povo, a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então, 
lhe disse: Filha, a tua fé te salvou; vai-te em paz. “
SL 113: 9-10 “Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos”.

Querido Deus hoje queremos te pedir perdão por todo pecado que praticamos contra nosso 
corpo e que tem ferido Tua santidade. Relacionamento sexual antes do casamento, abortos, 
sensualidade, adultérios. Limpa-nos e cura-nos. Santifica-nos. E, assim, ficaremos mais alvas 
do que a neve. Pai, pedimos que o Senhor arranque toda raiz de iniquidade geracional e que 
visite nosso DNA para que também toda enfermidade geracional seja cancelada. Cremos, no 
poder da cruz, no sacrifício e no sangue derramado do Teu Filho Amado. Estamos limpas e 
livres em nome de Jesus. Seguras no Teu amor e graça. 
Todo isolamento e vergonha causados por enfermidades sejam cancelados em nossas vidas. 
Paizinho cubra-nos de cura e honra. 
Que os nossos ventres físicos sejam tocados. Úteros, trompas, ovários e óvulos curados! Nódulos 
e tumores em qualquer parte do nosso corpo desapareçam em nome de Jesus! Mulheres que 
desejam ter filhos e receberam palavras de infertilidade sejam tocadas nessa hora!

E, agora vamos orar pelos nossos ventres espirituais. Profetizamos que eles gerarão as 
sementes lançadas pelo Senhor para nossas vidas, famílias e igreja.



Declaramos que através de um gerar santo e profético, daremos à luz a projetos do céu. E o 
Reino será estendido e aumentado. 
Projetos espirituais, filhos espirituais serão gerados através de orações, jejuns e Tua Palavra 
declarada. 
E nossos filhos naturais serão herança bendita, geração santa, continuarão a Te adorar 
e servir até a eternidade. Eles darão continuidade. Nenhum se perderá. De geração em 
geração até que o Senhor venha! Em nome de Jesus, amém!

01/10 – MINISTÉRIO MULHERES

Sistema músculo esquelético e hormonal
IS 40: 29-31 – “Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os 
jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor 
renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e 
não se fatigam.”

Pai, hoje oramos para que recebamos um óleo especial para cura e renovo do corpo 
feminino. Que toda a nossas funções hormonais sejam tocadas e equilibradas, não importa a 
idade que tenhamos. Sejamos curadas e restauradas em nossa fora e vigor. 
Pai nos perdoe pelo descuidado com nosso corpo. Má alimentação, sedentarismo. Nos 
perdoe também pelo excesso de preocupação estética. Nos de equilíbrio, nos conduz a um 
amor próprio saudável. Nos conduz a uma descoberta da nossa identidade que glorifique o 
Teu nome. Nos ensine a apreciar a beleza das diferenças e identidades únicas. Cores, traços 
étnicos, tamanhos e pesos. Curadas enxergamos beleza em nós e nas outas. O Senhor é um 
Artista e não dono de uma fábrica. Somos diferentes, mas, iguais em valor. 

Curadas e renovadas, voaremos alto! Seguras, gratas, confiantes, alegres, olhando sempre 
para Ti e Te adorando. Em nome de Jesus. Amem! 
 

02/10 – MULHERES QUE ATUAM NO ADM, SECRETARIAS, EVENTOS E LOJINHAS

Órgãos vitais
Jó 33:4 “O Espírito de Deus me fez; o sopro do Todo-poderoso me dá vida.”

João 20:22 “E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo.”

Pai, hoje queremos te pedir perdão por todo vício e compulsão que feriu nosso corpo. 
Alimentos, drogas lícitas e ilícitas. Todo mal hábito que feriu o Templo do Teu Espírito. Vem 
com restauração, vem com cura, vem ressuscitar o que não está funcionando bem. Pai, 
toca no sistema neurológico, curando enxaquecas, pulmão, coração, rins, sistema digestivo, 
imunológico. Nos proteja de vírus E bactérias Todas as enfermidades relacionadas a estes 
órgãos e sistemas sejam curadas em nome de Jesus!
Pai, nosso corpo precisa do Teu sopro que nos traz vida. Nos enche de vigor, força, renovo, 
saúde, equilíbrio, disposição. Todo o potencial do corpo seja visitado nesta hora pelo Teu 
sopro de vida que nos vivifica. Somos Tua Casa, Teu Templo!
E, assim, nosso Senhor amado, devolveremos toda a força, vigor, saúde e a plenitude do 
corpo físico a Ti.
Para Te honrar, Te servir, Te adorar. Agora, o meu Senhor habita em mim. 
Então, enche-me ATÉ TRANSBORDAR... em nome de Jesus! Amém.



ALMA
03/10 – MULHERES QUE ATUAM COMO INTERCESSORAS, ZELADORAS, 
ATALAIAS E BOAS VINDAS

Pensamentos
FP 4:8 “Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é 
justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, 
e se há algum louvor, nisso pensai.”

IS 55: 8-9 “ Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos 
caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque, assim como os céus são mais altos do 
que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus 
pensamentos, mais altos do que vosso pensamentos.”

Pai, queremos nos arrepender dos nossos maus pensamentos e o quanto eles ocupam 
nossas mentes. Mentiras em relação a nós mesmas e aos outros, falta de compaixão, 
julgamentos e críticas, acusações, desonestidade, formas de como obter lucro abusivo 
em detrimento ao próximo, de como nos sentirmos melhores em relação aos irmãos 
os humilhando e nos exaltando, injustiças. Impureza, malícia, pensamentos destrutivos, 
raivosos, palavrões e palavras torpes em nossas mentes, difamações, depreciações a nós 
mesmas e ao próximo. Murmuração, ingratidão, retenção de louvor e adoração, o “eu” 
exaltado.

Ah, Senhor! O que tem ocupado nossos pensamentos? Há espaço para a meditação da Tua 
Palavra? Para orações e conversas Contigo durante nossos dias e noites? Como o Senhor irá 
nos inspirar se nossa mente está tão poluída, tão cheia de nós mesmas, das nossas questões, 
daquilo que nos falta, daquilo que ainda não temos? Tantas comparações, tantas medidas de 
valor invertidas dentro de nós. Nos perdoe, Pai!
Também pedimos perdão quando resistimos a alinhar, a submeter nossos pensamentos aos 
Teus pensamentos. Tanto em relação a nós mesmas quanto em relação aos outros. À nossas 
vidas, famílias, carreiras, chamadas, igreja, ao Reino. 
Senhor, submetemos nossos pensamentos a autoridade de Cristo. Santifica-os, lave-os, 
purifica-os através do Teu precioso sangue. Desejamos o pensar do Alto, o meditar na Tua 
Palavra, o refletir santo e a Tua sabedoria. Trocamos nossos sonhos pelos Teus e nos ensine, 
Pai, a rejeitar setas inflamadas do maligno. O Senhor é a verdade, ele é a mentira. Queremos 
ser guiadas por Ti, em nome de Jesus! Amém. 

04/10 – MULHERES QUE ADORAM ATRAVÉS DO LOUVOR, DANÇA, TEATRO, 
ESCRITA, PINTURAS, PRODUÇÕES DE VÍDEOS E DEMAIS EXPRESSÕES 
ARTÍSTICAS. 

Sentimentos
HB 12:14-15 “Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, 
atentando, diligentemente, por que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus; 
nem alguma raiz de amargura que, brotando vos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam 
contaminados”



TI 3:13-18 “Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em 
mansidão de sabedoria.

Mas, se tendes amarga inveja, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem 
mintais contra a verdade.
Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica.
Porque onde há inveja e espírito faccioso aí há perturbação e toda a obra perversa.
Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, 
cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, e sem hipocrisia.
Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz.”

Pai, nos aproximamos de Ti, sem culpa ou acusação. Mas, com coração quebrantado e 
humilde nos arrependendo por termos permitido sentimentos ruins dominarem nossas 
emoções.
Hoje pedimos perdão e Te dizemos que não queremos mais sentir inveja, disputa, cobiça, 
competição, ciúmes, raiva, justiça própria, egoísmo, rancor, retenção de perdão em nossos 
corações.
Sentimentos como esses geram perturbação, agito em nosso interior. Nos deixam amargas e 
acabamos contaminando pessoas ao nosso redor. Nos tornamos o oposto de pacificadoras. 
Nos perdoe, Senhor. Recolha as palavras que saíram de nossas bocas e que contaminaram 
nossos irmãos. Queremos nos consertar. Queremos ter um coração doce e não amargo.
Jesus, queremos o Teu coração. Simples, humilde, bondoso. Somente com um coração 
semelhante ao Teu, teremos paz e calmaria.
Toca-nos nesta hora Senhor, e santifique-nos em nome de Jesus. Amém!

05/10 – MULHERES QUE ATUAM NA COMUNICAÇÃO, DATASHOW, TI, MRI, 
BOLA RÁDIO, BOLA TV E ÁUDIO

Fonte de Água Viva
JR 2:13 – “O meu povo cometeu dois crimes: eles me abandonaram, a mim, a fonte de água 
viva; e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água”. 

Pai, derramamos nossa oração hoje para que o Senhor nos revele onde temos procurado 
saciar a sede de nossas almas. Qual foi o momento que abandonamos a Fonte de Água Viva. 
O momento que trocamos o mais puro amor, a alegria que independe de ter ou não ter algo, 
a paz em meio a guerra, por cisternas efêmeras e que se esvaziam rapidamente. 
O afastamento da Fonte de Água Viva compromete nossos pensamentos e sentimentos. 
Ficamos poluídas, agitadas, inconstantes, distantes da Tua semelhança. 
Trocamos nossa fé sobrenatural por apoios naturais. Voltamos a crer em nós mesmas, em 
nossa própria sabedoria, inteligência e força. Não confiamos no Teu tempo e modo profundo 
de agir. Voltamos a querer o controle. Então, trocamos o puro pelo impuro. Pagamos pelo 
que teríamos de graça.

Tantas são as cisternas: Filosofias, teologias que se opõem a cruz, líderes espirituais, 
relacionamentos amorosos, família, carreiras, bens materiais, ministérios, problemas, 
alianças e pactos que Te desagradam. Criamos ídolos e nos tornamos semelhantes a eles.
Toda fonte de contentamento e paz que não seja o Senhor nos trará tormento. 
Mas, hoje declaramos que desejamos voltar. Voltar a Ti, à simplicidade, profundidade e poder 
que há em relacionar-se Contigo. Fechar a porta dos nossos quartos e Te encontrar. 
Espírito Santo nos ajude a voltar a beber somente da única Fonte que sacia nossa alma.: 
Jesus! Quando bebermos somente Dele nunca mais sentiremos sede novamente. E, teremos 
pensamentos e sentimentos purificados!



06/10 – MULHERES QUE ATUAM NO MINISTÉRIO CASAIS E FAMÍLIAS, CURA E 
LIBERTAÇÃO E RECRIE

Delícias perpetuamente
SL 16: 9-11 “Alegra-se, pois, o meu coração, e meu espírito exulta; até o meu corpo repousará 
seguro. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu Santo veja 
corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida; na tua presença há plenitude de alegria, na 
tua destra, delícias perpetuamente. “

SL 42: 1, 2, 11 “Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a 
minha alma.

A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que 
te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus 
meu.”

SL 63:1, 5,7,8 “Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei; a minha alma tem sede 
de ti. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura; e a minha boca te louvará com 
alegres lábios, Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. 
Porque tu tens sido o meu auxílio; então, à sombra das tuas asas me regozijarei.
A minha alma te segue de perto; a tua destra me sustenta.”

Pai, queremos encher os ares de adoração, declarando que nossa alma se sente saciada, 
completa, alegre em Ti. Ela procura por Ti, o Deus Vivo. O Amado e desejado das nossas 
almas é o Senhor. Quando nos aquietamos e nos silenciamos em Teus braços encontramos 
descanso, segurança e conforto. O Senhor é o amor que ela procura. Em Ti Senhor há delícias 
da eternidade. Aquelas que não perecem, não traem, não se esgotam, não nos frustram. São 
reais e não ilusórias. Amor sem condições. Amor que enche, preenche e faz transbordar.

Senhor, hoje oramos por Teu óleo de cura. Venha ao nosso encontro, livrando-nos das 
enfermidades psíquicas. Cremos no poder do Teu toque.
Cura-nos da depressão, TOC, Borderline, Bipolaridade, Pânico, depressão pós parto, 
transtornos de ansiedade. Venha de encontro ao nosso físico, mente e emoções. Confiamos 
e cremos em Ti! Em nome de Jesus! Amém.

07/10 – MULHERES QUE ATUAM NO MINISTÉRIO FLAME E MULHERES DA 
NOVA GERAÇÃO

Rocha acessível e Príncipe da Paz
SL 71:3 “Sê para mim a Rocha de refúgio; sempre acessível, pois, decidiste salvar-me. Sim, és o 
um Rochedo e minha Fortaleza.”

FP 4:6 e7 “Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam em tudo 
conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos 
pensamentos em Cristo Jesus.”

JO 14:27 “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se 
turbe o vosso coração, nem se atemorize.”



Hoje queremos Te agradecer pois o Senhor é o nosso Pai, nosso Pastor, nosso Amigo, 
nosso Noivo que é e está sempre acessível a nós. Não precisamos marcar horário para falar 
Contigo. O Senhor nunca está cansado ou ocupado demais. Ele está sempre pronto e a 
disposição. Basta nos aproximarmos, basta desejarmos Sua companhia, basta solicitarmos 
Seus conselhos e ajuda. 

Ele virá e nos ministrará Sua paz. Aquela de verdade que independe de circunstâncias. Do 
que você fez ou não fez. Conquistou ou não conquistou. Acertou ou errou. Ele Te acolherá 
e ministrará paz. Nossa alma será suprida mais uma vez e outra vez e quantas vezes forem 
necessárias.

É infinito Seu amor. Ele é a Fonte da Paz que necessitamos diariamente.
Pai, hoje te pedimos para o Senhor nos curar de toda dor e marca em nossas almas causados 
por abandono, negligência, ausência paterna e/ou materna, toda falta de carinho, diálogo, 
respeito que houve em nossas vidas.

Cura-nos e seremos curadas! Que toda raiz de insegurança seja arrancada por Tuas mãos 
nessa hora em nome de Jesus! Amém. 

08/10 – MULHERES QUE ATUAM NO MINISTÉRIO TEENS E TODAS AS 
ADOLESCENTES 

Esperança e cura
LM 3:20 “Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. 
Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória 
o que pode me dar esperança”.

SL 103: 1-3 “Bendiga, minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo 
nome. Bendiga, minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nem um só de seus benefícios. Ele é 
que perdoa todas as suas iniquidades quem cura todas suas enfermidades.”

JR 8:22 “Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico?”

Sim! Temos o Médico, o Remédio e a Cura! Nós O Reconhecemos e O aceitamos como Aquele 
que é suficiente para tocar profundamente nossa alma e curá-la. 

Muitas de nós temos marcas profundas em nossas almas e as más lembranças nos rondam e 
tentam nos angustiar e nos abater.

Hoje queremos trazer a memória tudo o que o Senhor já fez por nós em nossa caminhada. 
Desde o primeiro encontro com Ele até o dia de hoje. O quanto Ele nos sustentou e nos 
amou até aqui. 

Nos aproximamos de Ti, Senhor, pedindo para que Teu óleo de cura complete a boa obra 
que já começou e nos cure completamente.
Paizinho venha nos curar de toda marca de violência verbal, física e sexual. Todas as vezes 
que fomos mal tratadas, traídas, ofendidas desde a nossa infância até o dia de hoje.

Venha arrancar toda raiz de amargura e tocar em corações petrificados.
Venha nos amar profundamente. O Senhor é o Médico que precisamos, o Remédio para 
nossa cura.



Somente em Ti caminharemos livres em paz, com integridade e identidade restauradas.
Nos acolhemos em Ti. Levanta nossa face Senhor e nos honra duplamente para cada dia de 
vergonha que passamos. Isso Te pedimos em nome do Teu Filho Amado Jesus! Amém. 

09/10 – MULHERES QUE ATUAM NO MINISTÉRIO INFANTIL E TODAS AS 
MENINAS E AS BEBÊS 

Fluirão rios
IS 43: 19 “Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não 
o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos.”

JO 7:37 e 38 “Se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.”

O tempo de sequidão acabou! Não mais cisternas rachadas produzidas por nosso “eu” 
vaidoso, mas agora beberemos somente da Fonte de Água Viva. Nossa alma não se sentirá 
mais sozinha, desamparada, seca. Mas, completamente irrigada em todos os espaços do 
nosso ser. Dia após dia bebendo Dele. No secreto. No simples. No profundo. Sem religião. 
Sem intermediários. 

Bebendo de graça da Água da Vida. E do nosso interior fluirão rios ATÉ TRANSBORDAR...

ESPÍRITO 
10/10 – MULHERES QUE ATUAM NO MERGULHANDO E NO GLOBAL

O espírito vivificado
EZ 36: 25-27 “Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os 
purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos.
Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o 
coração de pedra e lhes darei um coração de carne.
Porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e 
observem os meus juízos.”
JO 20:21 e 22 “Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco; assim como o Pai me enviou, 
também eu vos envio a vós.
E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo.”

No começo desta terceira semana de jejum queremos Te agradecer por toda cura e 
restauração que o Senhor já realizou nas duas primeiras semanas. Como somos gratas!
Gratas por ter nos alcançado, Se revelado, nos salvado, e agora, dia após dia nos restaurar.  
Hoje queremos Te dizer que restabelecemos nossa comunhão Contigo. Teu Espírito com 
nosso espírito. 

Corpo e alma curados, espírito vivificado!
Voltamos a escolher a morte do “eu”! Voltamos a ir voluntariamente para o altar como 
ovelhas mudas, para que sejamos cheias e transbordantes do Teu Espírito! Em nome de 
Jesus! Amém. 



  
11/10 – MULHERES QUE ATUAM NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLA CARE, 
LIBRAS, CLOWN, BRIGADISTAS, BOLA MASTER, NOVA VIDA

Filhas
RM 8: 15-16 “Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez 
atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos: “Aba, Pai “. O 
próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus.”
2 TM 1:7 “Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, e de amor, e de 
moderação.”

O Espírito de Deus diz ao meu espírito que sou Sua filha, Sua filhinha amada. E à medida que 
a certeza deste amor cresce em mim, todo medo é lançado fora. 
Quando deixo de sentir medo, avanço no poder do Pai, amo com o amor do Pai, sou 
equilibrada através da Palavra do Pai.
Não há métodos, fórmulas mágicas, pessoas, cargos que possam me deixar seguras e me 
fazerem avançar. Uma hora tudo isso se mostrará falível e insuficiente.  Somente a voz do 
Espírito no meu espírito, dizendo que sou filha lança fora medos, dúvidas e incertezas. 
Métodos e toda forma de religiosidade são superficiais. Intimidade com o Pai é profundidade! 
A intimidade com meu Pai aponta meu destino, revela meu propósito!
Pai, ouvimos Teu Espírito nos chamando de filhas amadas nesta hora e por isso somos cheias 
de um amor que nos faz transbordar. Certas deste amor, avançamos equilibradas e sem 
medo! Em nome de Jesus! Amém.

12/10 – MULHERES QUE ATUAM NA BATUCADA ABENÇOADA, PREGADORES 
DO ASFALTO, SONG, IN TIME. MINISTÉRIO COM ESPORTES E AÇÕES 
EVANGELÍSTICOS

Nosso lugar
EF 1:17-21 “ Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês 
espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos 
do coração de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema 
grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 
Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua 
direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder domínio e de todo 
nome que possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro.”
EF 2:6 “E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em 
Cristo Jesus.”

2 CO 10:4 e 5 “Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, 
para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o 
conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.”

Pai, ministra e enche nosso espírito nesta hora da Tua sabedoria. Senhor revela-nos a 
grandeza do Teu poder que está sobre nós. Que o nosso espírito caminhe nesta verdade 
e ousadia.  A ousadia de saber e viver totalmente conscientes de qual é o nosso lugar nas 
regiões celestiais.
Assentadas ao lado de Cristo Jesus, ACIMA de principados e potestades e dominadores!
Um lugar de santidade, autoridade e governo! Um caminhar livre de alinhamentos de 
qualquer influência com as trevas!



O mundo espiritual precisa nos reconhecer por causa de Cristo. Sua justificação, Seu sangue 
sobre nós, nosso caminhar santo, separado do mundo.
Pai, enche nosso espírito de revelação e poder para que não sejamos iludidas por 
argumentos enganadores, falsas doutrinas. Que tudo e todos possamos discernir.  
Lembrando que não guerrearemos contra pessoas, mas, sim nas regiões celestiais.
O Teu Espírito enchendo o nosso espírito de revelação, sabedoria, poder, discernimento, 
estratégias, santidade, autoridade e missão ATÉ TRANSBORDAR. Em nome de Jesus! Amém. 

13/10 – MULHERES QUE ATUAM NO RESGATE AMAZONAS, AMO SERTÃO, 
CASA DAS ANAS, DA PEDRA PRA ROCHA, INSTITUTO LEVI, INSTITUTO FORTE 
 

Revelação e Poder
1 Co 4:16 “E a minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de 
sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder;
Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos; não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos 
príncipes deste mundo, que se aniquilam;
Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos 
para nossa glória;
A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu; porque, se a conhecessem, nunca 
crucificariam ao Senhor da glória.
Mas, como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao 
coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.
Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as 
profundezas de Deus.
Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? 
Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que 
pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.
As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que 
o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem 
loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.
Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente 
de Cristo.”

RM 8:14 “Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus.”

Obrigada Senhor por nos fazer filhas. Se somos filhas, somos guiadas por Teu Espírito! Nossa 
carne, nossas emoções, sentimentos, pensamentos, nosso “eu”, não nos governa. O Teu 
Espírito nos governa.
Subjugamos, refutamos, resistimos toda forma de sabedoria humana e vivemos pela 
revelação do poder da cruz! Resistimos a influência do humanismo na igreja! Somos 
mulheres espirituais e discerniremos todas as coisas espiritualmente. 
Diminuímos para que Cristo cresça em nós. Declaramos que nós temos a mente de Cristo.
Porque humildemente Te amamos, o Senhor nos revelará segredos do céu, que olhos não 
viram, ouvidos não ouviram e ninguém pensou.
Levanta uma geração de mulheres que renunciaram a sua própria sabedoria e “descobertas 
de potencial humano” e escolherem viver pelos Teus mistérios ocultos revelados às humildes 
de coração. Em nome de Jesus! Amém. 



 
14/10 – MULHERES DO CORPO DE CRISTO E NOVAS CONVERTIDAS

O mesmo Espírito
IS 11:2 “E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, 
o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor.”
LC 4:18e19 “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os 
pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, 
para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor.”
 At 1:8, “Mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito santo, e serão minhas 
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.”

O mesmo Espírito que esteve sobre Cristo está sobre nós e opera através de nós. Há uma 
expectativa da parte do Senhor para que creiamos nesta poderosa verdade.  O Espírito Santo 
opera em nossas mentes como um explosivo destruindo fortalezas de religiosidades. Jesus 
nos disse que faríamos coisas iguais ou maiores que Ele mesmo.
Basta uma vida de temor e humildade. Basta crermos na graça porque, na Terra, nunca 
alcançaremos perfeição. Basta acreditarmos que este poder pertence a Ele. Basta 
acreditarmos que fomos comissionadas pelo céu para manifestar Seu poder e Glória!  
Pai, nos lembre neste dia que somos uma nação de sacerdotes, despenseiras da Tua 
multiforme graça e pluralidade de dons. Repreenda toda mentira que nos paralisa, toda 
mordaça em nossas bocas, toda trava em nossos braços e pernas!
Estamos aqui! Envia-nos a nós! Em nome de Jesus! Amém.

  
15/10 – RETORNO DE IRMÃS QUE ESTAVAM AFASTADAS DO CORPO DE 
CRISTO

Pregação, ensino e sinais
Atos !9: 6,8,9,11 e 12 “Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e 
começaram a falar em línguas e a profetizar.
Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, argumentando 
convincentemente acerca do Reino de Deus. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar 
diariamente na escola de Tirano. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo,
de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os 
enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles.”

Senhor, enche-nos ATÉ TRASNBORDAR! Mulheres espirituais tomadas pelo Teu poder de cura 
e libertação. Cheias da autoridade que há no Teu nome. Reconhecidas no mundo espiritual 
como filhas amadas e ungidas, separadas e preparadas para toda boa obra. Mulheres que 
manejam bem a Palavra e que são cartas vivas do Teu evangelho. Podendo ser lidas sem 
abrirem a boca.  E, por isso se tornam mestres proféticas dos últimos tempos.  
Transbordantes do Teu Espírito pregam, ensinam, curam, libertam, enchem o céu de vidas, 
edificam a noiva, exortam e fortalecem umas as outras até que o Noivo venha! Em nome de 
Jesus! Amém! Maranata



16/10 – ALCANCE E SALVAÇÃO DE MULHERES PARA CRISTO

Transbordar do Espírito
2 CO 4:5-7 “Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor; e nós 
mesmos somos vossos servos por amor de Jesus.
Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos 
corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo.
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e 
não de nós.”

EF 5:18 “E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.”

Amado Pai, querido Senhor!
Entregamos este jejum com tanta gratidão. 
Não nos deixe esquecer o tamanho da grandeza do Teu Reino, o poder da Tua força e a 
belaza da Tua glória.
A glória do Teu Espírito habita em nós, a maior riqueza, o maior tesouro que há é o poder do 
Teu evangelho. Esta riqueza habita em nós.
Esta é a riqueza da igreja: o manifestar o Rei na Terra.
Nós, porém, somos vasos de barro. É necessário que passemos por processos para que 
nunca venhamos esquecer que toda esta riqueza, este tesouro não pertence a nós.
Estamos dispostas a sermos desfeitas e refeitas porque queremos transbordar. Queremos 
uma nova medida do Teu Espírito!
Impactar e alcançar vidas! Sermos treinadas e aperfeiçoadas em amor dentro da igreja para 
expandir Teu Reino fora! Servir dentro e fora!
Transbordar de Ti em nossas casas, no empreendedorismo, nas áreas médica, jurídica, 
jornalística, artística, acadêmica, científica, publicitária, tecnológica, política, social, financeira etc.

Vasos de barro em Tuas mãos
A glória é Tua
Treinadas e servir dentro. Impactar e servir fora
Nossa maior riqueza é manifestar o Rei
Nos desfaça e refaça ATÉ TRANSBORDARMOS...
Nos prepare para amanhã. Estamos abertas e quebrantadas para o que o Senhor fará!
Em nome de Jesus! Amém


