JEJUM 21 DIAS
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 arrependimento, na segunda a cura e na terceira chamaremos a Glória do Senhor. 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 e essa é a maior arma! Cura e nos
REVESTE DE AUTORIDADE E PODER.
O Jejum começa sexta-feira (26/08) e nos já faremos nossa primeira oração hoje (25/08).
ORAÇÃO: Pai, queremos Te engrandecer, Te exaltar, Te adorar, Te honrar como único e suficiente Senhor em nossas vidas, colocarmos este período de jejum na Tua presença. Vem com uma nova medida de forca e dignidade sobre as nossas
vidas..... ATÉ SERMOS REVESTIDAS DE FORCA E PODER 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 toda a contaminação e distrações que permitimos a permanecer em nossa mente.Que o senhor venha a nos perdoar por todo vitimismo, falsa
humildade e autocomiseração, por sermos indisciplinadas na busca e intimidade com o senhor e também com nossos sonhos e ideais. Pela falta de posicionamento contra o pecado, por toda idolatria a homens, a bens, e pela omissão da autoridade
ao qual o senhor confiou a nos.
“Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião; veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. 2. Sacode-te do pó, levanta-te, e assenta-te,
Jerusalém: solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião”. Isaías 52:1,2

1ª SEMANA DESPERTAR EM ARREPENDIMENTO

DIA 1 - 26/08
PRA DENISE E FAMÍLIA

Interceda pela vida da nossa Pastora. Ore ao
Senhor para que ela seja revestida de autoridade
e graça. Ore pela palavra que será pregada no
Congresso e para que ela conduza todo este
evento na força e alegria do Senhor. Façamos uma
muralha de intercessão ao redor de sua família.
Orem por proteção contra todo ataque maligno
em sua saúde e emoções. Que ela seja renovada a
cada manhã e que todos os dias seu coração seja
surpreendido pelo amor e cuidado do nosso Deus!

DISTRAÇÕES
E CONTAMINAÇÕES

“Portanto nós também, pois que estamos rodeados
de uma tão grande nuvem de testemunhas,
deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão
de perto nos rodeia, e corramos com paciência a
carreira que nos está proposta”.Hebreus 12:1
“Ainda não compreendeis que tudo o que entra
pela boca desce para o ventre, e é lançado fora?
Mas, o que sai da boca, procede do coração, e
isso contamina o homem.Porque do coração
procedem os maus pensamentos, mortes,
adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e
blasfêmias”.Mateus 15:17-19

Pai, queremos pedir perdão por todas as distrações que
temos colocado em nosso dia (redes sociais, séries,
filmes, computador, jogos, fofocas, maledicência ou
qualquer coisas que tenha nos afastada de Ti e da sua
presença. Perdoa quando não somos cuidadosas com as
coisas que o Senhor tem nos entregado. Pai, pedimos
perdão por toda contaminação que entrou em nossas
vidas ao ouvirmos a voz da serpente e não a voz do Bom
pastor, acreditando mais na mentira da serpente do que
na VERDADE do Senhor, permitindo que toda opressão
entrasse em nossa alma, corpo e espírito bem como toda
mentira em nossa mente, emoções, vontades e desejos.
Dessa forma, nos comportamos e tomamos decisões
guiadas pela Serpente.Desperta-nos ao SOM DA SUA
VOZ, limpa-nos de todo engano nos descontaminando e
nos purificando!

DIA 2 - 27/08
PASTORAS SUPERVISORAS
E SUAS FAMÍLIAS

DIA 3 - 28/08
PASTORAS

Cubra a vida destas mulheres deDeus e de suas
famílias. Que elas sejam revestidas do poder do
nosso Deus. Ore por autoridade e renovo de
forças. Que sejam honradas e cuidadas todos os
dias de suas vidas. Que neste dia elas sejam
cheias da alegria doSenhor. Peça ao Senhor que
esteCongresso seja um marco em suas vidas. Ore
por proteção de Deus sobre a vida delas e tudo
que se relaciona com elas e suas famílias.

FALSA HUMILDADE,
AUTOCOMISERAÇÃO
E VITIMISMO

“Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a
vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz,
e não de mal, para vos dar o fim que esperais.12
Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu
vos ouvirei.13 E buscar-me-eis, e me achareis,
quando me buscardes com todo o vosso
coração”.Jeremias 29: 11-13“Cada um examine os
próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si
mesmo, sem se comparar com ninguém”
Gálatas 6:4
“Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos
abomináveis, e aos homicidas, e aos que se
prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a
todos os mentirosos, a sua parte será no lago que
arde com fogo e enxofre; o que é a segunda
morte”.Apocalipse 21:8“Pois Deus não nos deu
espírito de covardia, mas de poder, de amor e de
equilíbrio”.2 Timóteo 1:7

Pai nos perdoa pelas vezes que não nos auto examinamos, e nos
eximimos da culpa da situação em que estamos vivendo. Fugimos
da autorresponsabilidade das nossas livres escolhas e entramos no
processo de autocomiseração.Perdoa-nos por nos comparar com os
outros e deixamos de olhar para a porção que o Senhor tem para
nós.Não queremos mais agir como vítimas e declarar de maneira
errônea e muitas vezes inconsciente que o Senhor não é soberano
para nos advogar, mudar a nossa sorte e suprir as nossas
necessidades.Paizinho não queremos mais deixar de fazer a Sua
vontade cumprir e obedecer os seus estatutos, por causa da
“timidez“ quando nutrimos a falsa humildade, pois nos
preocupamos mais com as opiniões alheias, do que em Te agradar
e assim nos tornamos mais uma vez reféns do nosso EGO e
VAIDADE, amando mais a nós do que ao Senhor . O Senhor nos
chamou para sermos livres e governarmos sobre as nossas
emoções e pensamentos. Pai nos mostra os Seus pensamentos e a
Sua vontade a nosso respeito. Espírito Santo que nos ajude a sondar
e esquadrinhar nosso coração para que todo o espirito de
autocomiseração, falsa humildade e vitimismo saia da nossa mente
em nome de Jesus.Desperta-nos para conquistar aquilo que o
Senhor designou para nossas vidas!!

Ore para que sejam renovadas e revestidas de
autoridade e poder de Deus. Que sejam cheias da
presença e da alegria doSenhor. Peça ao Senhor
que esteCongresso seja um marco em suas vidas.
Ore por proteção de Deus sobre a vida delas e
tudo que se relaciona com elas e suas famílias.

FALTA DE FÉ, FALTA DE
SONHOS E FALTA DE
ESPERANÇA

“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem
dele se aproxima precisa crer que ele existe e que
recompensa aqueles que o buscam.”
Hebreus 11:6 NVI
“O Senhor é bom para com aqueles cuja
esperança está nele, para com aqueles que o
buscam; é bom esperar tranquilo pela salvação do
Senhor.”
Lamentações 3:25-26 NVI
“Para a árvore pelo menos há esperança: se é
cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam.
Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu
tronco morrer no chão; ainda assim, com o cheiro
de água ela brotará e dará ramos como se fosse
muda plantada.”
Jó 14:7-9 NVI

Pai, perdoa-nos quando deixamos que as lutas do dia a dia, as
aflições e frustrações enfraquecessem a nossa fé e a esperança e
quando deixamos nossos sonhos adormecidos na estação passada
e não cremos no amanhã . Desperta-nos novamente através da Sua
palavra, produza fé e uma esperança nova , abra o olhos do nosso
coração para enxergarmos que há um futuro, planos e sonhos
reservados a nós.

DIA 4 - 29/08
DIACONISAS

DIA 5 - 30/08
SUPERVISORAS,
CO SUPERVISORAS E
LÍDERES DE CÉLULAS

Que recebam um óleo fresco, um vinho novo. Que
dons e ministérios sejam ativados, que toda
paralisia em suas chamadas sejam repreendida no
nome deJesus e que elas sejam livres noSenhor.
Que o Senhor visite cada área de suas vidas as
abençoando e cumpra Seus sonhos e plano sem
suas vidas.

FALTA DE DISCIPLINA
E CONSTÂNCIA

Ore para que sejam ricamente abençoadas em
seus ministérios e vidas pessoais.Que o Espírito as
encha e elas conduzam para que elas possam
cuidar de vidas com amor e excelência. Que o
amor seja a marca delas por onde passarem.

FALTA DE
POSICIONAMENTO
CONTRA O PECADO

“Dedique à disciplina o seu coração e os seus
ouvidos às palavras que dão conhecimento”.
Provérbios 23:12“
Medita estas coisas; ocupa-te nelas, para que o
teu aproveitamento seja manifesto a todos”.
I Timóteo 4:15
“A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma
alcança, mas a alma dos diligentes prospera”.
Provérbios 13:4

Pai dá-nos a graça de um coração inclinado ao arrependimento
pela indisciplina e inconstância, quando somos preguiçosas, sem
objetivo, negligentes, quando não dominamos nossos impulsos e
damos espaço para o pecado.Nos perdoa por não nos dedicarmos
aos assuntos do Teu reino como estudo da Bíblia, meditação na
palavra, jejum e oração.Pai queremos ser diligentes e disciplinadas
em te buscar, sem reservas, com um coração voluntário e contrito
seguindo os Teus princípios e nos tornando sábias.

“Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos
maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância.
Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam
santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está
escrito: "Sejam santos, porque eu sou santo".
1 Pedro 1:14-16
“Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele
que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
Aquele que pratica o pecado é do Diabo, porque o
Diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho
de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo.
Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o
pecado, porque a semente de Deus permanece nele; ele
não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus”.
1 João 3:7-9

“Pai em nome de Jesus entramos na sua presença te pedindo
perdão por toda falta de posicionamento contra o pecado, perdoanos quando queremos manipular achando que existem pecados
pequenos ou grandes. Diante da Sua santidade todo pecado é
pecado e nos afasta de ti. Que não tenhamos mais pecados de
estimação em nenhuma área das nossas vidas, quer seja sexual,
vícios, compulsões, financeiros, orgulho, mentiras, fofocas, facções,
enfim toda obra da carne. Perdoa-nos pelo nosso caráter
deformado que muitas vezes faz com que justifiquemos o nosso
pecado por conta dos nossos problemas ou porque vemos nossos
irmãos pecarem. Nada justifica os nossos pecados diante da Tua
santidade, somos suas filhas e sabemos que o Sangue de Jesus nos
purifica de todo pecado quando nos arrependemos de verdade, por
isso te pedimos que o Teu Espírito nos ajude nos convencendo dos
nossos pecados e nos capacitando a viver uma vida
verdadeiramente santa diante dos Teus olhos em nome de Jesus.
Desperta-nos para viver em santidade!!!!

DIA 6 - 31/08
MINISTÉRIO DE MULHERES

DIA 7 - 01/09
MULHERES QUE ATUAM NO
ADM, SECRETARIAS,
EVENTOS, E LOJINHAS

Cubra a vida de cada membro.Peça ao Senhor
que renove suas forças e as recompense por todo
serviço e dedicação. Que a visão que o Senhor
deu para este ministério seja renovada e que o
amor ao Senhor e pelas vidas sejam sempre a
correta motivação. Ore pela família, saúde,
emoções, proteção em suas casas, trabalho
secular e bens. Também, oremos, por cada líder de
cada cidade e para que as partilhas sejam
implantadas no tempo certo.

IDOLATRIA E PODER
DE FASCINAÇÃO

"Não terás outros deuses além de mim. "Não farás
para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de
qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas
debaixo da terra”.
Êxodo 20:3-4
"Aqueles que acreditam em ídolos inúteis
desprezam a misericordia”. Jonas 2:8“Filhinhos,
guardem-se dos ídolos”.
1 João 5:21

Pai, perdoa-nos por todo tipo de idolatria, por tudo que toma o seu
lugar no nosso coração, corpo alma e mente. Perdoa-nos por
idolatrar pessoas, trabalho e o nosso próprio "eu", colocando nossa
devoção e confiança nestas coisas e demonstrando ingratidão a Ti.
Ajudar-nos a ouvir tua voz, confiar em ti, amá-lo através da
obediência a tua palavra, honra-lo com nossas vidas e erguer um
altar de gratidão a Ti.

Interceda para que haja organização do começo
ao fim, para que as escalas funcionem com
excelência e alegria. Que haja respeito e carinho
entre todos que irão trabalhar no Congresso.

OMISSÃO DE
AUTORIDADE

“Todos devem sujeitar-se às autoridades
governamentais, pois não há autoridade que não
venha de Deus; as autoridades que existem foram
por ele estabelecidas.Portanto, aquele que se
rebela contra a autoridade está se opondo contra
o que Deus instituiu, e aqueles que assim
procedem trazem condenação sobre si mesmos”.
Romanos 13:1-2
“Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda
autoridade constituída entre os homens; seja ao
rei, como autoridade suprema, seja aos
governantes, como por ele enviados para punir os
que praticam o mal e honrar os que praticam o
bem.Tratem a todos com o devido respeito: amem
os irmãos, temam a Deus e honrem o rei”.
1 Pedro 2:13-17

Pai, perdoa-nos por todas as vezes em que não nos submetemos as
autoridades constituídas por Ti, por não concordar com a patente,
opinião ou até mesmo por problemas pessoais.Perdoa-nos por toda
a rebelião contra a autoridade e por gerar contaminação as outras
pessoas.Perdoa-nos por todas as vezes em que o Senhor nos deu
autoridade, porém não nos posicionamos e deixamos que outra
pessoa ou o inimigo ocupasse esse lugar assim desprezando a
autoridade que o Senhor nos confiou.Perdoa-nos por não exercer as
responsabilidades do ofício e de tolerarmos a atuação do
inimigo.Lava-nos com o Teu sangue, restaura a nossa identidade
roubada pela omissão da autoridade e desperta-nos ao
entendimento e posicionamento de filhos do Rei em nome de Jesus.
Assim restaurando a autoridade do Reino em nós.

2ª SEMANA - CURA E RESTAURAÇÃO
Romanos 8: 15-16: Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: “Abba, Pai!” O próprio Espírito testemunha
ao nosso espírito que somos filhos de Deus".

DIA 8 - 02/09
MULHERES QUE ATUAM
COMO INTERCESSORAS,
ZELADORAS, ATALAIAS E
BOAS VINDAS

DIA 9 - 03/09
MULHERES QUE ADORAM
ATRAVÉS DO LOUVOR,
DANÇA, TEATRO, ESCRITA,
PINTURAS, PRODUÇÕES DE
VÍDEOS E DEMAIS
EXPRESSÕES ARTÍSTICAS

Ore para que toda a sorte de bençãos estejam
sobre essas mulheres. Que sejam cheias de unção
e autoria de em Cristo, sendo revestidas de
alegria, amor e discernimento. Ore por ativação
de novos dons, visão de águia e mente de Cristo.
Peça por proteção. Cubra suas vidas e famílias.

CURA E
RESTAURAÇÃO DA
IDENTIDADE

"Pois vocês não receberam um espírito que os
escravize para novamente temer, mas receberam o
Espírito que os adota como filhos, por meio do
qual clamamos: "Aba, Pai". O próprio Espírito
testemunha ao nosso espírito que somos filhos de
Deus". Romanos 8:15-16
"Assim também nós, quando éramos menores,
estávamos
escravizados
aos
princípios
elementares do mundo. Mas, quando chegou a
plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido
de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir
os que estavam sob a lei, para que recebêssemos
a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos,
Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus
corações, o qual clama: "Aba, Pai". Assim, você já
não é mais escravo, mas filho; e, por ser filho, Deus
também o tornou herdeiro".
Gálatas 4:3-7
"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

"Pai, nós te agradecemos porque podemos viver a tua palavra que
nos garante que somos filhas. Temos um Pai que nos formou, nos
escolheu e nos ama como somos. Hoje clamamos pela cura e a
restauração da nossa identidade. Mágoas, frustrações, complexos,
abusos, decepções, medos e o pecado roubaram ou deturparam a
nossa identidade de filhas. Profetizamos que os nossos olhos sejam
abertos para vivermos a liberdade de Cristo e sairmos da
escravidão, paralisia e esfriamento que nos afastaram de Deus.
Como o filho pródigo, voltamos a Ti, sentamos à mesa, recebemos o
seu amor e o banquete que o Senhor tem preparado para nós.
Tomamos posse da paternidade de Deus sobre as nossas vidas,
recebemos a autoridade de filhas e herdeiras de um Rei que
governa e já nos entregou a vitória sobre todas as coisas, em nome
de Jesus."

Ore por essas mulheres que expressam o Reino de
Deus por meio da adoração e artes. Que elas
experienciem mergulhos mais profundos em Deus,
um nível de santidade e entrega que manifesta a
presença do Senhor e o profético. Cubra suas
famílias e vidas pessoais.

CURA DA MENTE

““E vos renoveis no espírito da vossa mente”
Efésios 4:23
“E não vos conformeis com este século, mas
transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus.” Romanos 12:2
“Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se
levanta contra o conhecimento de Deus, e levando
cativo todo o entendimento à obediência de
Cristo”
2 Coríntios 10:5

Muitas vezes nos vemos prisioneiras da diversidade de influências e
ideologias que o mundo nos oferece. Vemo-nos obrigadas a pensar
igual às demais pessoas, ou a dizer que pensamos como elas, para
não sermos rejeitas e excluídas. Conformamo-nos e concordamos
por medo. Nossa mente também pode ser alimentada por traumas
passados, referências antigas, tornando-nos escravas desses
pensamentos e, assim, paralisando-nos. “Pai queremos ser curadas
na nossa mente, queremos ser renovadas com os Teus
pensamentos, que são maiores que os nossos. Queremos ser
renovadas na mente de Cristo. Que a influência do mundo não nos
contamine e nem nos domine. Que o Seu Conhecimento e a Sua
Sabedoria encontrem morada em nossa mente. Queremos obedecer
com entendimento em Ti. Cure nossa mente contaminada pela
cultura mundana, cura-nos e nos renove na mente constituída para
cultura do Reino. Cura-nos, para que possamos experimentar a tua
boa, agradável e perfeita vontade. Em nome de Jesus."

DIA 10 - 04/09
MULHERES QUE ATUAM NO
MINISTÉRIO DE CASAIS E
FAMÍLIAS, CURA E
LIBERTAÇÃO E RECRIE

DIA 11 - 05/09
MULHERES QUE ATUAM NA
COMUNICAÇÃO,
DATASHOW, TI, MRI, BOLA
RÁDIO, BOLA TV E ÁUDIO

Ore para que haja óleo fresco sobre essas
mulheres, que sejam reconhecidas pelo amor de
Jesus manifesto através de suas vidas. Que sejam
cheias do Espírito Santo e curadas para curar. Ore
por proteção e para que a armadura de Deus
esteja ajustada e alinhada sobre elas.

CURA DAS
EMOÇÕES

"Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da
morte".Salmos 107:20
"Todavia, trarei restauração e cura para ela;
curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade
e segurança."
Jeremias 33:6
"Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas
sinagogas deles, pregando as boas-novas do
Reino e curando todas as enfermidades e doenças
entre o povo". Mateus 4:23
"A oração feita com fé curará o doente; o Senhor
o levantará. E, se houver cometido pecados, ele
será perdoado". Tiago 5:14-15

"Pai, reconhecemos que as emoções foram criadas por Ti e
entregues a nós por propósito. Por meio delas podemos nos sentir
alegres, felizes e também podemos ser alertadas de que algo não
está bem. Pedimos-te perdão quando somos governadas pelas
emoções, machucando-nos, magoando pessoas e deixando de ouvir
sua voz porque nossa alma está aflita. Queremos manifestar o fruto
do Espírito Santo! Pai, por isso, pedimos a intervenção do Teu Santo
Espírito para nos guiar em entendimento e alinhamento das nossas
emoções. Que não sejamos dominadas e nem paralisadas por elas,
mas que tenhamos autoridade sobre elas. Recebemos tua porção
de cura e equilíbrio em nossas emoções. Que elas estejam
submetidas a quem o Senhor é e a quem somos em Ti, filhas com
identidade, mente e emoções restauradas para manifestar o Reino,
em nome de Jesus."

Interceda para que haja organização do começo
ao fim e pleno funcionamento de todos os
equipamentos. Que as escalas funcionem com
excelência, unidade e alegria. Ore por suas
emoções, por discernimento espiritual e proteção
sobre a vida delas e de suas famílias.

CURA NO CORPO

"Melhor é o que tarda em irar-se do que o
poderoso, e o que controla o seu ânimo do que
aquele que toma uma cidade'.
Provérbios 16.32
"Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade".
Gálatas 5:22
" Ele cura os que têm o coração partido e trata
dos seus ferimentos". Salmos 147:3

"Pai, nós como Igreja, neste dia, intercedemos por cura física sobre
aqueles que se encontram enfermos. Apresentamos aqueles que
precisam de curas impossíveis aos olhos humanos, curas sobre
vícios, curas de doenças que muitas vezes não apresentamos a Ti,
porque as abraçamos como naturais.
Pai, o Senhor é Deus de vida e vida em abundância, Deus que cura.
Em toda Sua Palavra não há negociação com a morte e com as
doenças. No livro do profeta Isaías, capítulo 53 e em 1 Pedro 2,
somos lembradas que um dos seus propósitos na cruz foi o de levar
as nossas transgressões e enfermidades. Ajude-nos a sermos
perseverantes na espera, a romper em fé quando clamamos, a não
negociar com o medo e a entender que Teu é o domínio (Ap.13).
Pai, também queremos nos comprometer a cuidar com zelo do
nosso corpo, que é templo do teu Espírito Santo (2 Co:6). Perdoe
quando somos negligentes com ele, quando aceitamos a
contaminação dos excessos (excesso de comida, de atividade
física, de procedimentos estéticos, de redes sociais), levando nosso
corpo a enfermar.
Graças te damos pelo dom da vida e pela saúde que há em Ti, em
nome de Jesus"

DIA 12 - 06/09
MULHERES QUE ATUAM NO
MINISTÉRIO FLAME E
MULHERES DA NOVA
GERAÇÃO

DIA 13 - 07/09
MULHERES QUE ATUAM NO
MINISTÉRIO TEENS E TODAS
AS ADOLESCENTES

Ore para que sejam revestidas de dignidade, força
e amor. Que o Espírito as encha para transbordar
do poder que vem do Pai. Que elas reconheçam a
paternidade do Deus amado. Que sejam
ricamente abençoadas em seus ministérios e vidas
pessoais.

RESGATE DA
HONRA E DA
DIGNIDADE

"A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do
dia futuro". Prov. 31:25"O Eterno não julga as
pessoas pelos padrões humanos. Os homens e as
mulheres olham para a aparência, mas o Eterno vê
o coração". 1 Samuel 16:7
"Ele ainda estava longe, na estrada, quando o pai
o avistou. O coração do pai disparou, e ele correu
para abraçar o filho que começou seu discurso:
"Pai, pequei contra Deus e contra o senhor. Não
mereço nem ser considerado seu filho outra vez" O
pai nem quis escutar. Chamou os empregados e
ordenou: "Rápido, tragam roupa decente para ele,
tragam também o anel da família e um par de
sandálias. Vão buscar uma novilha bem gorda e
preparem um churrasco. Vamos festejar. Vamos
nos divertir! Minha FILHA está aqui - viva, não está
mais perdida, foi ACHADA". Lucas 15:20-24

"Pai, obrigada por ser um Pai tão amoroso, misericordioso e
poderoso. Obrigada por perdoar nossos pecados, nossas
transgressões e iniquidades. Pedimos-te, Pai, que troque nossas
vestes, cubra-nos com santidade, dê-nos autoridade, intimidade
contigo e resgate da dignidade de sermos filhas, de sermos as
meninas de Teus olhos, amadas do Pai, aquelas cujas necessidades
momentâneas não atrapalham o relacionamento e intimidade. Sele
a verdadeira identidade que é sermos filhas de Deus. Enraíze em
nós essa verdade, para que possamos viver rindo do dia futuro, sem
ansiedade e cheias do Teu Amor. Ensina-nos o princípio da honra,
queremos Te honrar, Senhor, entregando nossas vidas, a melhor
parte do nosso tempo, nossos bens, nossa família, nosso melhor
serviço. Queremos honrar ao Senhor com nossas atitudes e
escolhas, e honrar ao próximo sem fazer distinção de pessoas, em
nome de Jesus Cristo, amém! "

Peça para que recebam força, novas estratégias
para esse tempo e a motivação esteja conectada
ao Senhor. Ore para que se apropriem do que fala
em 1 Pedro2:9, sabendo que são sacerdócio real,
geração eleita e que a santidade e o amor pelo
Senhor sejam a marca dessa geração.

RESGATE DA
NOBREZA

“Sabendo que não foi com coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados da
vossa vã maneira de viver que, por tradição,
recebestes dos vossos pais, mas com o precioso
sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado
e incontaminado,” 1Pedro 1:18-19
“Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram
ensinados a despir-se do velho homem, que se
corrompe por desejos enganosos, a revestir-se do
novo homem, criado para ser semelhante a Deus
em justiça e em santidade provenientes da
verdade.” Efésios 4:22, 24
“Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio
real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para
anunciar as grandezas daquele que os chamou
das trevas para a sua maravilhosa luz.”
1 Pedro 2:9 NVI

"Graças te dou, Deus, pelo privilégio de ser Sua filha e poder chegar
diante de Ti e chamar-te de Pai, por causa do preço da redenção
pago por Cristo.Pai, antes minhas vestes eram velhas, sujas; vestes
de inferioridade, dureza de coração, avareza, desonra, ignorância,
desobediência, mas o Senhor mudou meu modo de pensar e me
revestiu de uma nova mulher, com vestes nobres: generosa, alegre,
respeitável, honrada, educada e fiel.Nada tenho ou sou que não
tenha recebido de Ti, ainda assim quero que saibas que não há
outro bem que deseje além de Ti. Use minha vida que é Tua, para
Teus eternos propósitos, em nome de Jesus"

DIA 14 - 08/09
MULHERES QUE ATUAM NO
MINISTÉRIO INFANTIL E
TODAS AS MENINAS E AS
BEBÊS

DIA 15 - 09/09
MULHERES QUE ATUAM NO
MERGULHANDO E NO
GLOBAL

Peça por renovo e para que essas mulheres sejam
cheias da presença e da alegria do Senhor. Ore
pela família, saúde, emoções, proteção em suas
casas, trabalho secular e bens. Ore pelas meninas
e bebês para que cresçam não só em estatura,
mas em graça e conhecimento do Senhor. Ore
para que o Senhor conceda sabedoria para os
pais.

AUTORIDADE

“Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre
cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do
inimigo; nada lhes fará dano”. Lucas 10:19
“Mas para que vocês saibam que o Filho do
homem tem na terra autoridade para perdoar
pecados" - disse ao paralítico: "Levante-se, pegue
a sua maca e vá para casa". Ele se levantou e foi.
Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e
glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos
homens”.
Mateus 9:6-8

"Pai, em nome de Jesus, declaramos que somos imensamente gratas
pelo Seu perdão, despertar e cura derramada em nós por meio de
Jesus de Cristo. Portanto, podemos nos levantar na autoridade que
vem de Ti, para rompermos com todas as cadeias que aprisionam,
paralisam e oprimem o nosso corpo, alma e espírito.Pai,
reconhecemos que toda autoridade, governo e soberania estão e
vêm de Ti, por isso, nos apropriamos da Tua Palavra, revestimo-nos
dessa autoridade do Alto para fazermos o que o Teu Espírito nos
impulsionar e nos conduzir nesta estação, na certeza de que nada
nos fará dano.Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício perfeito, que nos
dá acesso ao Pai e às regiões celestiais, para manifestarmos o
Reino em autoridade, a mensagem da cruz, os sinais, prodígios e
maravilhas reservados para esta temporada, em nome de Jesus
amém!"

Interceda pela vida dessas mulheres que foram
chamadas para serem mestres em nossa geração.
Ore para que elas mergulhem fundo na palavra de
Deus, unificando o conhecimento da letra ao
Espírito que vivifica. Ore para que sejam cheias do
fogo do Espírito Ore por proteção contra todo
ataque maligno, em todas as áreas de suas vidas.

REMISSÃO DA
COMUNICAÇÃO

“Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a
torre que os filhos dos homens edificavam; e o
Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm
uma mesma língua; e isto é o que começam a
fazer; e, agora, não haverá restrição para tudo o
que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e
confundamos ali a sua língua, para que não
entenda um a língua do outro.”
Gênesis 11:5-7
“Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam
todos reunidos no mesmo lugar; e, de repente, veio
do céu um som, como de um vento veemente e
impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam
assentados. E foram vistas por eles línguas
repartidas, como que de fogo, as quais pousaram
sobre cada um deles. E todos foram cheios do
Espírito Santo e começaram a falar em outras
línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia
que falassem.” Atos 2:1-4

"Pai, queremos nos colocar diante de Ti, reconhecendo a Tua
grandeza e o Teu amor por nós. Sabemos que pelo orgulho em
Babel, o povo que tinha uma só linguagem, teve sua comunicação
confundida, mas em Cristo, no dia de Pentecostes, a comunicação
foi restaurada e aqueles homens que não eram letrados puderam se
comunicar com pessoas de outras línguas. Louvamos-te, Pai, porque
o Senhor pode restaurar todas as coisas. Pai, perdoa-nos por todas
as vezes que não nos comunicamos da forma correta com as
pessoas. Muitas vezes movidas pelas nossas emoções, levantamos
muros de proteção e somos agressivas ao falar ou nos calamos
quando deveríamos falar. Dessa maneira, nossa comunicação fica
prejudicada em todas as esferas da vida: casa, trabalho ou igreja.
Assim como em Pentecostes, que o Teu Espírito Santo venha
restaurar a nossa comunicação, tirando de nós todo orgulho, medo,
vaidade e rejeição. Que possamos nos comunicar em amor,
movidas pelo Teu Espírito. Que o inimigo não nos cale mais,
impedindo que a Verdade venha reinar em nossas relações. Venha
a comunicação do Reino de Deus sobre nós!!! Estabelece o Teu trono
na comunicação em nome de Jesus."

DIA 16 - 10/09
MULHERES QUE ATUAM NA
ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLA
CARE, LIBRAS, CLOWN,
BRIGADISTAS, BOLA MASTER,
NOVA VIDA

DIA 17 - 11/09
MULHERES QUE ATUAM NA
BATUCADA ABENÇOADA,
PREGADORES DO ASFALTO,
SONG, IN TIME. MINISTÉRIO
COM ESPORTES E AÇÕES
EVANGELÍSTICAS

Ore pelas mulheres que servem ao Senhor por
meio desses ministérios. Peça que o Senhor renove
suas forças, conceda discernimento espiritual e
ativação de dons para realização da obra. Ore
pela família, saúde, emoções, proteção em suas
casas, trabalho secular e bens.

GRAÇA,
MISERICÓRIDA E
FAVOR DE DEUS

“Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos
libertados, isto é, os nossos pecados são
perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus,
que ele nos deu com tanta fartura”. Efésios 1:7- 8
A “Porque a graça de Deus se manifestou
salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a
renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a
viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era
presente, enquanto aguardamos a bendita
esperança: a gloriosa manifestação de nosso
grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.” Tito 2:11-13
“Àquele que é poderoso para impedi-los de cair e
para apresentá-los diante da sua glória sem
mácula e com grande alegria.” Judas 1:24 “Graças
ao grande amor do Senhor é que não somos
consumidos, pois as suas misericórdias são
inesgotáveis. Renovam-se cada manhã; grande é a
sua fidelidade!” Lamentações 3:22-23

"Jesus, o Senhor foi o sacrifício perfeito de Deus e por meio da Sua
graça recebemos o maior empoderamento que poderíamos ter para
vencer o domínio do pecado e viver uma vida de obediência e
santificação. Nós cremos na Tua graça, que gera em nós uma
transformação progressiva, ajudando-nos a estabelecer Tuas
prioridades em nossas vidas cotidianas, para frutificarmos em Ti,
em nome de Jesus."

Apresente a vida ministerial e pessoal de mulheres
que atuam nesses ministérios evangelísticos. Ore
para que recebam do Senhor estratégias e visão
do Reino para realizar a obra. Que a motivação
em servir esteja pautada no amor ao Senhor e às
vidas que serão impactadas e alcançadas.

JUSTIÇA E
RETIDÃO

“Justiça e retidão são os alicerces do teu trono,
amor e verdade vão à tua frente”. Salmos 89:14“
Escutem, vocês que conhecem a justiça, vocês,
povo em cujo coração está a minha lei: não temam
os insultos dos homens, nem fiquem assustados por
causa das suas zombarias”. Isaías 51:7

"Pai, obrigada porque o Senhor nos convida a conhecer a Sua
justiça, que juntamente com a retidão são a base do Seu trono. É um
convite a termos mais intimidade e confiança em Ti, na Sua justiça
que, quando é manifestada, faz a Sua glória resplandecer. Pai, te
agradecemos por nos ensinar sobre a Sua justiça e retidão, que
foram provadas através do maior ato de amor: a entrega do Seu
Filho Jesus por nós naquela cruz. Perdoa-nos quando usamos o
padrão de justiça deste mundo e esquecemos que não devemos nos
moldar a ele. Ajude-nos a brilhar a tua glória, praticando a Sua
justiça, nos importando com o que Te importa e agindo como Cristo
agiria. Assim como Sua justiça está cheia de amor e misericórdia
pelo próximo, que nossos corações possam ser cheios e expressar a
justiça celestial aqui na Terra, para Sua glória, em nome de Jesus."

DIA 18 - 12/09
MULHERES QUE ATUAM NO
RESGATE AMAZONAS, AMO
SERTÃO, CASA DAS ANAS,
DA PEDRA PARA ROCHA,
INSTITUTO LEVI, INSTITUTO
FORTE

DIA 19 - 13/09
MULHERES DO CORPO DE
CRISTO E NOVAS
CONVERTIDAS

Cubra a vida destas mulheres e de suas famílias.
Que sejam revestidas de poder e autoridade em
Deus. Peça para que vivam mergulhos mais
profundos com o Senhor. Que sejam honradas e se
sintam amadas e cuidadas todos os dias de suas
vidas.

INTIMIDADE

“Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de
vocês! Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que
têm a mente dividida, purifiquem o coração.”
Tiago 4:8
“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?”
Salmos42:1-2
“Dei-lhes a glória que me deste, para que eles
sejam um, assim como nós somos um: eu neles e tu
em mim. Que eles sejam levados à plena unidade,
para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os
amaste como igualmente me amaste.”
João 17: 22-23

"Pai, quero agradecer pela Tua presença real em minha vida. Por
estes dias que tenho me aproximado de Ti, limpando meu coração,
minhas mãos e entregando dores e anseios. O Senhor se aproximou
de mim trazendo vestes novas para este novo tempo. Como as
corças sedentas, vou ao Teu encontro e o Senhor vem saciando a
minha sede e a fome diariamente. Pai, que a tua Glória e presença
se manifestem diariamente em minha vida. Que eu seja uma com o
Senhor, que eu nunca me afaste deste lugar de intimidade contigo.
Que eu viva o que a Tua palavra diz: QUE EU SEJA UMA COM O
SENHOR, em nome de Jesus."

Ore para que sejam abençoadas abundantemente
em seus ministérios, vidas pessoais e que os sonhos
e planos de Deus se cumpram em suas vidas. Peça
para que sejam livres e cheias do Espírito Santo e
recebam um óleo fresco que traz cura, alegria e
unção.

PODER DE FILHA

“O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito
que somos filhos de Deus”. Romanos 8:16
“Assim, você já não é mais escravo, mas filho; e,
por ser filho, Deus também o tornou herdeiro”.
Gálatas 4:7
“Porque todos os que são guiados pelo Espírito de
Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam
um espírito que os escravize para novamente
temerem, mas receberam o Espírito que os torna
filhos por adoção, por meio do qual clamamos:
"Aba, Pai". Romanos 8:14-15

"Senhor, mesmo sendo Deus criador e poderoso, nos chama de
Filhas e olha para nós com toda a atenção, zelo, cuidado e amor,
suprindo nossas necessidades uma a uma, conforme a sua vontade
que é boa, perfeita e agradável. Pai, obrigada por trocar nossas
vestes sujas de falsa humildade, autocomiseração, vitimismo, falta
de fé, falta de disciplina e omissão para com as nossas
autoridades, por vestes limpas. Tomamos posse de sua paternidade
e nos tornamos Filhas. Vestimos-nos com vestes de Força,
dignidade e riso. Agora passamos a avançar com a confiança que
temos no Pai, que não nos olha conforme as nossas falhas e nunca
nos abandona. Amamos-Te, Pai, por tudo que o Senhor é, pelo que já
fez e ainda fará em nós e através de nós, em nome de Jesus."

DIA 20 - 14/09
PASTORAS INTERNACIONAIS
E MISSIONÁRIAS

DIA 21 - 15/09
RETORNO, ALCANCE E
SALVAÇÃO DE MULHERES
PARA CRISTO

Ore para que sintam a presença de Deus e
mantenham a visão e a chama do propósito
sempre acessas. Peça para que sejam guardadas
nas emoções e sentimentos. Que toda solidão seja
substituida pelo derramar do amor de Deus e para
que se sintam conectadas à videira e ao corpo de
Cristo. Ore por pessoas que serão colunas e as
ajudarão na Obra.

PAZ

"Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em
tudo, pela oração e súplicas, e com ação de
graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz
de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo
Jesus". Filipenses 4:6-7
"Eu disse essas coisas para que em mim vocês
tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições;
contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo".
João 16:3
"O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor
abençoa o seu povo com paz". Salmos 29:11
"Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele
cujo propósito está firme, porque em ti confia.
Isaías 26:3

"Senhor, Tua palavra nos ensina que Sua paz está disponível para
nós, mesmo em tempos de aflição. Jesus, princípe da paz, Te
louvamos e pedimos que essa paz, que excede todo o entendimento,
guarde nossos sentimentos (coração) e pensamentos (mente) todos
os dias. Queremos ter bom ânimo e sermos fortalecidas pelo
Senhor, em nome de Jesus."

Ore para que mulheres que ainda não conheceram
a Jesus ouçam sobre as boas-novas e sejam
alcançadas pela misericórdia, graça e revelação
de um Pai amoroso que as espera com paz, alegria
e morada eterna. Ore pelo retorno de mulheres
que conheceram a Jesus, mas se afastaram dos
seus caminhos. Que elas sintam saudades da sua
presença e sejam livres de culpa ou acusação. Ore
para que o corpo de Cristo receba-as de volta em
amor.

ALEGRIA

"Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas
não há lei".Gálatas 5:22-23 "Mesmo não o tendo
visto, vocês o amam; e, apesar de não o verem
agora, creem nele e exultam com alegria indizível e
gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua
fé, a salvação das suas almas". 1 Pedro 1:8-9"O
Senhor é a minha força e o meu escudo; nele o meu
coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração
exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei
graças". Salmos 28:7"Que o Deus da esperança os
encha de toda alegria e paz, por sua confiança
nele, para que vocês transbordem de esperança,
pelo poder do Espírito Santo". Romanos
15:13"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 tranquilo". Salmos 16:89"Devolve-me a alegria da tua salvação e sustentame com um espírito pronto a obedecer". Salmos
51:12"O coração alegre é como o bom remédio, mas
o espírito abatido seca até os ossos". Pv
17:22"Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente
direi: Alegrem-se!"Filipenses 4:4

"Amado Jesus, Te agradeço por ter o Seu Espírito Santo em mim e
por me encher com sua alegria. Alegro-me porque as suas
misericórdias se renovarem sobre minha vida todos os dias. Alegrome porque o Senhor está sempre comigo e eu não serei abalada.
Alegro-me porque a minha esperança está em Ti, e mesmo que eu
ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor
está comigo. Alegro-me, Aba, porque o Senhor me amou primeiro e
me escolheu, entregando o nosso amado Jesus por minha vida,
dando-me, assim, a salvação, em nome de Jesus."

