1º DIA – 27/10 | SANTIDADE

5º DIA – 31/10 | VISÃO DE REINO

“Sede santos porque Eu Sou Santo.” Levítico 11: 44
“Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.” Hebreus 12: 14
Quando chegamos à Igreja, sujos pelo pecado, o Senhor nos recebe com seu infinito amor, porém,
para permanecer nessa família é necessário ter o DNA do Pai. O Pai precisa olhar para o Filho e se
enxergar nele, e o Filho, para se aproximar e ver o Pai, precisa ser como o Pai é: santo!

“Venha o teu reino. Realize-se a tua vontade, como no céu, assim também na Terra.” Mateus 6: 9 e 13
“...O reino de Deus é tomado à força, , e os que se esforçam se apoderam dele.” Mateus 11: 12
A Igreja de Jesus é responsável por implantar o reino do Senhor na Terra. Mas quando olhamos
apenas para nossas situações, não cumprimos os propósitos para os quais fomos chamados. A
contrário desse pensamento, quando nos envolvemos com os assuntos do reino, o Senhor cuida dos
nossos.

Ore: Para que sejamos uma Igreja santa, para que coloquemos mãos limpas naquilo que é puro e santo,
para que vençamos a batalha contra a carne e vivamos no Espírito.
2º DIA – 28/10 | RENOVO
“Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, donde caíste, e arrependete, e pratica as primeiras obras ..” Apocalipse 2: 4 e 5
“Serei ungido com óleo fresco.” Salmos 92: 10
“Mas os que esperam no SENHOR renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e não
se cansarão; caminharão, e não se fatigarão.” Isaías 40: 31
“E fala-lhe, dizendo: Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é RENOVO; ele
brotará do seu lugar, e edificará o templo do SENHOR.” Zacarias 6: 12
Vivemos em dias difíceis, dias maus, o pecado vive a nos sondar, as lutas diárias, excesso de trabalho,
preocupações, longa espera, responsabilidades, estresse, decepções... Tudo isso vem para nos abater.
Somos inconscientemente roubados da alegria de nossa salvação.
Ore: Para que o Senhor renove suas forças e seu ânimo. A promessa que estava sobre o salmista está sobre
a sua vida. Peça a Ele que traga à sua memória a prática das primeiras obras e para que sua esperança seja
renovada no Senhor.
3º DIA – 29/10 | FÉ
“Ora, sem fé é impossível agradar a Deus; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam.” Hebreus 11: 6
“Respondeu o Senhor: Se tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te,
e planta-te no mar; e ela vos obedeceria.” Lucas 17: 6
“Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus; não vem das
obras, para que ninguém se glorie.” Efésios 2:8 e 9
Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Quem não crê não alcança os
sonhos de Deus.
Ore: Para que o Senhor renove sua fé, para que você volte a sonhar e profetizar o impossível, para que você
volte a crer que não há coisa difícil demais para o teu Deus.
4º DIA – 30/10 | AUTORIDADE
“Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará
dano algum.” Lucas 10: 19
“E, convocando os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder [poder e autoridade] sobre todos os
demônios, para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos...”
Lucas 9: 1 e 2
O nome de Jesus é poderoso! Jesus te dá autoridade, pois você é como um filho que cuida dos
assuntos do Pai.
Por isso tome toda a autoridade no nome de Jesus e nesse nome, que está sobre todo nome, avance
contra seus inimigos espirituais.
Ore: Para que cada um de nós, como filhos, conheça e use todo o poder que há no nome de Jesus, para que
ao abrir da sua boca o inimigo seja imediatamente colocado no lugar onde o Senhor Jesus determinar.

Ore: Para que o Senhor mude sua visão: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim...
Interceda para que o reino de Deus venha na Terra atravé de você e para que a Igreja de Jesus cumpra esse
propósito, que é um propósito de eternidade.
6º DIA – 01/11 | PAIXÃO POR ALMAS
“Quem achar a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará.”
Mateus 10:39
“Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando
toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo.” Mateus 4: 23
“Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do
que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se.” Lucas 15: 7
Jesus era um apaixonado por almas! Pessoas estão perdidas nas ruas, nas empresas, nas escolas, em
sua casa... São filhos que parecem viver, mas que estão mortos, são ignorantes quanto ao reino de
Deus.
Ore: Para que a mesma paixão que estava no coração do Pai, que nos enviou seu Filho (apaixonado), esteja
sobre você e sobre a Igreja de Jesus Cristo. Profetize um tempo de colheita!
7º DIA – 02/11 | UNIDADE
“Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a todos a mesma cousa e que
não haja entre vós divisões; antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no
mesmo parecer.” 1 Coríntios 1: 10
“...Nada façais por partidarismo ou vangloria, mas por humildade, considerando cada um os outros
superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada
qual o que é dos outros.” Filipenses 2: 3 e 4
Vivemos em um tempo de morte de relacionamentos de amor e de confiança, vendo bons amigos
tornando-se inimigos endurecidos. A suspeita toma o lugar da confiança e a oração é substituída pela
crítica, por comentários maldosos, pela inveja...
A divisão se espalha como uma doença e contamina o corpo de Cristo. Um cristão não pode tolerar
esse tipo de doença, assim como nenhum Apóstolo da Igreja primitiva tolerou esse comportamento.
Nós somos membros de um mesmo corpo, precisamos trabalhar na sintonia do Espírito de Deus.
Ore: Para que Deus restaure o amor genuíno, a humildade e o perdão. Para que cesse todo tipo de
individualismo, autossuficiência, independência. Busque conserto com todos aqueles que o inimigo te
separou. Pela unidade da Igreja de Jesus Cristo no Brasil.
8º Dia – 03/11 | DONS
“Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor
é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a
manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil....” 1 Coríntios 12: 4 a 7
“Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma
operação.” Romanos 12: 4
“De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia...” Romanos 12: 6 a 11

“Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, E deu dons aos homens.” Efésios 4: 8
“buscai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho excelente.” 1 Coríntios 12: 31
A Igreja (corpo) é um organismo que tem a Cristo como cabeça e cada membro funcionando com um
oumais dons espirituais. O cristão que deseja realizar a vontade de Deus precisa priorizar a descoberta
de seus dons espirituais e depois desenvolvê-los. Deus deseja nos presentear com dons, por isso
precisamos estar atentos e pedi-los com zelo.

O Apóstolo é aquele que estabelece o fundamento da Igreja, que implanta Igrejas, envia, cuida,
oferece cobertura a seus pPastores e Missionários. Ele é quem dá identidade ao nosso ministério.

Ore: Por uma Igreja avivada, para que possamos fluir nos dons do Espírito Santo e para que Deus se
manifestena Igreja através de nós, seus filhos.

Ore: Por essa família, para que não falte o óleo da unção sobre suas cabeças, para que eles recebam estratégias de Deus para o futuro de nossa Igreja. Cubra-os de amor, peça para que estejam cercados de pessoas
fiéis e auxiliadoras para os sustentar. Interceda para que em todas as coisas sejam supridos (espiritual,
material, ministerial, familiar e emocional). Ore para que todas as obras das trevas sejam desmascaradas
e dissipadas. Ore também para que o Senhor cuide de seus pais e familiares. Adquira o hábito de orar pela
liderança de sua Igreja! (Precisamos de suas orações! Ap. Rina e Pra. Denise)

9º Dia – 04/11 | FRUTO

12º - Dia 07/11 | PASTORES

“Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia,
idolatria,feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias,
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro,
como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do
Espírto é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.” Gálatas
5:19 a 22
“Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as
suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.” Salmos 1: 3
Só dá fruto a árvore que está plantada, que tem raízes, que se alimenta em boa terra e que é regada de
água limpa diariamente. Árvores mortas não produzem frutos. Os frutos são a consequência natural
das árvores vivas.
Nós somos como árvores, precisamos nos alimentar da Palavra do Senhor, de intimidade diária,
estivermos presentes só assim poderemos produzir bons frutos, frutos que possam permanecer,
mesmo quando não estivermos presentes.

“Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles; porque velam por vossa alma, como aqueles que hão
de dar conta delas; para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.”
Hebreus 13: 17
“..antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo.” Gálatas 4: 14
“Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens
buscar a lei porque ele é o mensageiro do SENHOR dos Exércitos.” Malaquias 2: 7
“Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra.” Filipenses 2: 29
O alvo do inimigo de nossas almas é a liderança, pois ferindo os Pastores, dispersa suas ovelhas. Muitas
das lutas que não chegam ao povo são as que eles têm passado.

Ore: Para que a Igreja esteja livre de toda obra da carne, para que caminhe se alimentando do Espírito
Santo, e que assim possa dar bons frutos e que possa alimentar até aquele que estiver por perto.
10º Dia – 05/11 | CONTRA RELIGIOSIDADE
“ Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos.” Atos 17: 22
“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior
está cheio de rapina e de iniquidade.” Mateus 23: 25
A religiosidade é a capacidade de realizar práticas espirituais sem discernirmos seu verdadeiro
significado.
O religioso canta porque todo mundo canta, faz porque todo mundo faz, fala porque todo mundo
fala. A religiosidade copia, ensina o homem a “servir” por medo de errar. O evangelho nos capacita a
obedecer por amor. A religiosidade até oferece conhecimento da palavra, mas o Evangelho propõe
relacionamento verdadeiro com o Senhor da palavra.
A religiosidade nos seduz a agir com base na experiência, mas o Evangelho nos dirige na dependência.
Ore: Para que esse espírito maligno, saia do meio da Igreja, para que não sejamos robôs manipulados pelo
exercício da atividade eclesiástica.
Ore para que não sejamos contaminados por esse espírito, para que vivamos o amor, a essência da Palavra,
na presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Declare que somos um organismo vivo e não
uma instituição.
11º Dia – 06/11 | AP. RINA E PASTORA DENISE (Nathan, Rininha, Raquel e Renan)
“E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas...” Efésios 4: 11
“E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas
vossas orações por mim a Deus.” Romanos 15: 30
“Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê, que por muitas pessoas nos
foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito.” 2 Coríntios 1: 11

Ore: Para que a Igreja considere seu Pastor como um mensageiro e profeta de Deus. Ame-o, obedeça-o,
ajude-o, sustente-o em oração, sempre (não só no jejum). Interceda para que suas esposas e filhos se
alegrem no serviço da obra. Declare a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida de seu Pastor e Pastora,
sobre a vida de cada Pastor do nosso ministério. Guerreie pelo seu Pastor! Ore da mesma maneira por todos
os Pastores de nosso ministério e para que se multipliquem os Pastores fiéis.
13º - Dia 08/11 | PRESBÍTEROS E DIÁCONOS
“Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com
a imposição das mãos do presbitério.” I Timóteo 4: 14
“Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da Igreja, e estes façam oração sobre ele,
ungindo-o com óleo, em nome do Senhor.” Tiago 5: 14
“Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos
de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada: pastoreai o rebanho de Deus
que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer; nem por
sórdida ganância, mas de boa vontade; nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes,
tornando-vos modelos do rebanho.” 1 Pedro 5: 1 a 3
Eles tem sido um canal da benção de Deus para a Igreja.
Ore: Por sabedoria, dons, intrepidez, realização, Espírito de fortaleza e conselho. Ore por conduta,
compromisso, disciplina, vida devocional e para que sejam exemplos para a comunidade e para que o
Senhor potencialize seus talentos e que “possam se apresentar como guerreiros aprovados ...”
Apresente a vida de cada Presbítero e Diácono da Igreja local e os cubra com o sangue de Cristo para
que nenhuma arma forjada os alcance.
14º - Dia 09/11 | INTERCESSÃO
“Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de, súplicas, orações e intercessões, ações de graça,
em favor de todos os homens.” 1 Timóteo 2: 1
“...e orai [também] uns pelos outros, para serdes curados e restaurados a um vigor espiritual de mente
e coração]. A fervorosa (sincera, continua) oração do justo torna um tremendo poder disponível
(dinâmico em sua operação).” Tiago 5: 16
Interceder é colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa, como se fosse sua. É estar entre Deus
e os homens a favor desses tomando seu lugar e sentindo sua necessidade de tal maneira que luta em

oração até obter vitória na vida daquele por quem intercede.
O intercessor é o que vai a Deus não por causa de si mesmo, mas por causa dos outros. Ele se coloca
numa posição de sacerdote, entre Deus e o homem para pleitear uma causa que não seja sua.
Ore: Para que a unção da intercessão e os dons necessários sejam derramados sobre suas vidas. Invista
tempo de oração nessas vidas. Eles têm orado por todos nós!
15º - Dia 10/11 | OBREIROS DA CASA DO SENHOR
“Não fostes vós que me escolheste a Mim; pelo contrário, Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei
para que vades e deis frutos...” João 15: 16
“Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.” Tiago 1: 22
“Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente.” Jeremias 48: 10
A Igreja é o corpo de Cristo. Nada acontece sem que todas as partes trabalhem em sintonia, seguindo
a orientação do Espírito. Servir ao Senhor na obra é um ato de entendimento do nosso papel cristão.
Cada obreiro paga um alto preço para estar em sua função. Cumprir uma escala é pregar o evangelho,
muitas vezes sem abrir a boca.
Ore: Para que essa essência não se perca, para que novas pessoas venham para engrossar as trincheiras e
para que a Igreja continue sempre respaldada por esses ministérios tão importantes. Interceda pela segurança de cada obreiro, para que o Senhor derrame sobre eles ainda mais amor, unção e graça. Ore por seus
familiares, por seus planos e projetos para que possam colher com fartura aquilo que têm plantado na casa
do Senhor.
Interceda por cada obreiro de cada ministério aqui mencionado e todos os outros que houver em sua
Igreja: Aliados a Israel, Artéria (dança), Assistência Social, Atalaias, Áudio, Bateria, Boas-Vindas, Bola Care,
Bola Master, Bola Music, Bola Radio, Bola Running, Bola Simphony, BolaTv, Brigadistas, Cantinas, Casais,
Comunicação, Coral, Cura Interior e Libertação, Data Show, DVD, Evangelismo, Eventos, Flame, Fotografia,
Futebol Americano (Valentes), Instituto Global, Infantil, ,Intercessão, Intime, Libras, Lojinha, Lounge 724,
Louvor, Lutas e Esportes, Manutenção, Mergulhando na Palavra, Min. Transmissão Culto, Ministério de
Casais, Ministério de Mulheres, Ministério de Solteiros, Ministério Relações Internacionais, Nova Vida, Pregadores do Asfalto, Recrie, Secretarias, Solteiros, SONG Ministry, Teatro, Teens, Web tv, Zeladoria.
16º - Dia 11/11 | CURAS
“Pelas suas pisaduras fomos sarados.” Isaías 53: 5
“ Está doente algum de vós? Chame os anciãos da Igreja, e estes orem sobre ele, ungido-o com óleo
em nome do Senhor; e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido
pecados, ser-lhe-ão perdoados.” Tiago 5: 14 e 15
Ore: Para que os ministros e intercessores de cura sejam usados poderosamente na cura da alma e libertação, para que tenhamos uma Igreja curada/restaurada. Interceda para que tenham seus dons latentes
(libertação, discernimento espiritual, misericórdia, cura e amor). Ore para que Deus revele ao ministro os
problemas das vidas para que possam ser curadas de maneira objetiva e eficaz.
Ore pelo Ministério de Cura Interior e Libertação de São Paulo e de todas as Igrejas. Ore para que os intervalos entre um seminário e outro seja o mais curto possível, suprindo assim as necessidades da congregação
em todas as Igrejas Bola de Neve. Cubra de oração as vidas de todos aqueles que estão envolvidos no
ministério.
Temos promessas bíblicas de realizações iguais ou maiores que as de Jesus. Ore para que da mesma forma
que leprosos foram curados, cegos enxergaram, mudos falaam, surdos ouviram, aleijados andaram, nossos
irmãos também sejam curados de câncer, Aids e todo tipo de enfermidade. Profetize que em nome de Jesus
enfermos serão curados. Expulse, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade sobre a Igreja e declare
que pelas pisaduras de Jesus eles serão curados (Is 53: 5). Profetize para que vivamos a promessa de Tiago
5: 14 e 15 e Mt 16: 18b.
Ore pelo Bola Care e pelas enfermarias capacitadas em todas as Igrejas.

17º - Dia 12/11 | AVIVAMENTO (CONFERÊNCIA PROFÉTICA)
“Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos: porque realizo em vossos dias uma obra,
que vós não crereis, quando vos for contada.” Habacuque 1: 5
“E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne; vossos filhos e vossas filhas
profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões; até sobre os servos e sobre as
servas derramarei o meu Espírito naqueles dias.” Joel 2: 28 e 29
Os avivamentos são moveres espirituais em que há a transformação de vidas e sinais, como batismo
no Espírito Santo e curas em massa. Onde há avivamento há curas, sinais, prodígios, maravilhas,
milagres, derramamento do Espírito Santo, louvor, adoração, salvação, manifestação de dons,
multiplicação, poder e crescimento. Os avivamentos geralmente começam com oração!
Ore: Expulse da Igreja, em nome de Jesus, toda apostasia, religiosidade, frieza espiritual, preguiça e acomodação. Profetize avivamento, a glória de Deus em todo o templo, o sobrenatural de Deus sobre a Igreja,
experiências pessoais poderosas, intimidade com o Espírito Santo. O derramamento de unção que capacita
e nos ensina todas as coisas.
18º - Dia 13/11 | INSTITUTO GLOBAL
“Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer
segundo tudo quanto nele está escrito; então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.”
Josué 1: 8
“Porém o SENHOR disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua
estatura, porque o tenho rejeitado; porque o SENHOR não vê como vê o homem, pois o homem vê o
que está diante dos olhos, porém o SENHOR olha para o coração.” Salmos 16: 7
Ore: Pelo Instituto Global e por todas as Igrejas Bola de Neve que estão fazendo o curso online.
Ore pelo Mergulhando na Palavrae pela distribuição de materiais didáticos, por recursos áudio visuais e por
todos os professores em todas as Igrejas Bola de Neve.
Profetize: Novos líderes! Que sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo, compromissados, disciplinados, sujeitos à autoridade, fiéis, leais, sinceros, prontos para servir, santificados e dispostos a pagar o preço.
Realizadores, conquistadores, ousados e intrépidos, com boa conduta e bom testemunho. Temos um
chamado mundial, temos convicção do plano de Deus para a Igreja Bola de Neve, e esse plano inclui aqueles que serão enviados à “Judeia, Samaria e confins da Terra”, outras cidades e Estados. Ore pelo posicionamento desses missionários em relação ao seu.
19º - 14/11 | ADORAÇÃO ATRAVÉS DAS ARTES
“Deus é Espírito, e importa que os que O adoram, O adorem em espírito e verdade.” João 4.23 e 24
Adoração é a honra que se presta a Deus, em virtude do que Deus é e do que significa para os que O
adoram.
A palavra hebraica que mais se usa para adoração no velho testamento significa “inclinar-se”. Deus não
recebe adoração sem santidade.
Ore: Pelo Lounge 724, pela liderança do Ministério e por todas as bandas que participam.
Interceda pelo Ministério de Adoração da Sede e de todas as Igrejas, pela Pastora Denise, para que continue
recebendo do Senhor novas canções.
Profetize para que uma nuvem de glória encha o templo sempre que um grupo começar a louvar. Esse é um
dos ministérios que mais sofre opressão e investidas malignas. Ore para que o temor, a santidade e a humildade tomem as vidas dos ministros e para que todo fogo estranho seja dissipado do altar. Cubra a vida da
líder Pra. Denise e de todos os ministros de adoração e levitas do Brasil, inclusive os técnicos de som.
Ore pelos ministérios de arte que estão nascendo em todo o Brasil, ore pelos ministérios de teatro, artes
plásticas, designers, dança e todo tipo de arte.
Ore para que compromisso, disciplina e unidade sejam uma constante nesses ministérios.

20º - Dia 15/11 | CRIANÇAS
“Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus.” Marcos 10: 13
“Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos; pois eu vos digo que os seus anjos nos céus
sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus.” Mateus 18: 10
Elas são o futuro da Igreja, são como flechas para os pais, por isso, merecem todo cuidado e carinho
dentro e fora da Igreja. Vivemos dias em que pedofilia e abuso infantil são temas constantes nos
veículos de comunicação.
A Igreja de Jesus Cristo não pode se conformar com isso!
Guerreie pelas crianças, da sua família e não se esqueça do órfão e do necessitado.
Ore: Contra todo espírito de enfermidades. Blindagem na mente das crianças contra o espírito de sensualidade.
Para que cresçam em graça, estatura e sabedoria, para que não se contaminem, para que sejam
realmente uma geração separada e consagrada em santidade. Ore pela saúde física e emocional (contra
traumas e medos) de todas as crianças. Que nossas crianças façam a diferença nesse tempo, nessa Terra!
Cubra com oração a vida das professores/as e líderes do ministério, e também dos novos que serão
levantados. Ore por todos os líderes e equipes no Brasil. Ore para que os professores/as sejam capacitadas
pelo poder do Espírito Santo, que estejam devidamente abençoados, habilitados para toda boa obra e
cheio(a)s dos frutos do Espírito Santo (mansidão, domínio próprio, bondade, amor, longanimidade, benignidade, fé, paz e gozo).
Ore por uma boa infraestrutura dos ministérios em todas as cidades.

uma gestão de amor, não permitindo que satanás roube seus projetos com distrações. Ore por recursos
humanos e financeiros, por cursos de capacitação profissional.
Cubra espiritualmente as vidas de todos os líderes e membros do ministério e todos aqueles que colaboram
e trabalham nessa obra em todas as Igrejas. Ore por cada pessoa assistida por esse ministério, para que
possam crer em Jesus e para que sejam salvos e libertos.
Nesse dia ore especialmente, pelo projeto das ONGs e OSCIPs.
23º - Dia 18/11 | RELACIONAMENTOS
“O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se
ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita
mal; Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo
suporta.” I Coríntios 13: 4 a 7
“Isto é que vos peço, que vosso amor cresça cada vez mais.” Filipenses 1: 9
Uma das áreas que mais destrói vidas é a sentimental.
Ore pelos solteiros: Para que o Senhor prepare bons encontros. Clame a Deus para que ninguém seja confundido e não haja dor e abatimento espiritual. Toda ansiedade e falta de domínio próprio provocados pela
espera seja repreendida em nome de Jesus. Ore para que toda carência seja suprida pelo amor de Deus e
não te leve A erros e quedas. Ore por santidade e retidão nos noivados e namoros.
Ore pelos casados: Satanás desestrutura a Igreja e a sociedade destruindo casais e famílias. Cubra com
oração intercessória os casais e as famílias da Igreja. Ore pela restauração do amor genuíno entre os

21º - Dia 16/11 | FLAME e TEENS

casados, por respeito, harmonia, paz e mansidão nos relacionamentos. Abençoe os lares, repreenda

“Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o
Maligno.” 1 João 2: 14
A partir do momento em que uma criança passa a discernir entre o certo e o errado, entre fazer a
vontade do Senhor ou não, ela não é mais criança, mas um jovem que se torna responsável por sua
vida espiritual.
Temos visto um derramar do Espírito sobre os FLAME, numa época em que, dúvidas, paixões,
incertezas, novos amigos e caminhos se apresentam.
Ore: Pedindo a Deus cobertura sobre esse ministério, para que esses jovens, cresçam cheios do Espírito

todo espírito de Acabe e Jezabel, adultério, autoritarismo, rebeldia, prostituição, vícios, mentira, facção,

Santo, para que não se desviem, para que não sigam os padrões do mundo, para que aprendam a dizer
não ao pecado.
Ore por ousadia e intrepidez e para que essa geração faça a diferença e quebre toda religiosidade. Ore por
um FLAME e Ministério dos Teens (jovens antes do FLAME) em todas as Igrejas, por estruturas, pela liderança e todos os membros do ministério.
Ore para que Deus direcione os projetos e eventos.
22º - Dia 17/11 | ASSISTÊNCIA SOCIAL

separação, brigas e xingamentos. Peça a Deus prosperidade e provisão sobre os lares. Declare a cobertura
da Igreja e do sangue do cordeiro sobre os casais e famílias. Profetize salvação aos parentes dos membros,
líderes e obreiros da Igreja.
Repreenda em nome de Jesus toda arma forjada de satanás nesta área contra Pastores, líderes, obreiros e
todo o povo. Ore para que a vida sentimental esteja guardada nas mãos de Deus. Abençoe os relacionamentos dos irmãos para que não haja roubos e destruições.
Ore pelo ministério de casais em todas as Igrejas.
24º - Dia 19/11 | NV - Nova Vida
“Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas
vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade.”
Oseias 2: 14 e 15
O NV assiste o dependente químico num tratamento de recuperação, a fim de levá-lo a um despertar
espiritual por meio do evangelho, formar e restaurar o caráter deteriorado pelas ações decorrentes do
consumo abusivo de drogas, a reconstrução da autoestima, ressocialização e reaproximação com as famílias.

“E, respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus
pequeninos irmãos, a mim o fizestes.” Mateus 25: 40
“De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se
um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser: ‘Vá
em paz, aqueça-se e alimente-se até ficar satisfeito’, sem porém lhe está morta.” Tiago 2: 14 a 17
“Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com
diligência.” Gálatas 2:10
A obra assistencial que é socorrer (ajudar) os que precisam e isso glorifica nosso Pai. Jesus disse: “Assim
brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de
vocês, que está nos céus”.

Ore: Para que milagres possam acontecer nos processos de libertação do álcool, tabagismo, das drogas
estimulantes, depressivas e alucinógenas e toda forma de compulsão e vício. Ore pelos familiares que sofrem com o dependente. Ore por aqueles que estão limpos para que não caiam e para que os processos de
divulgação tornem este trabalho conhecido a ponto de milhares de vidas serem restauradas.

Ore por todas as frentes de trabalho. Para que em todas as cidades sejam levantados líderes que tenham

“E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então

Cubra em oração a vida dos líderes, ore pela vida de todos os envolvidos no NV.
Ore por libertação de cada dependente e familiar. Ore para que o Ministério Nova Vida seja implantado em
todas as Igrejas.
25º - Dia 20/11 | COMUNICAÇÃO

virá o fim.” Mateus 24: 14
O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a
quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é
Cristo em vós, a esperança da glória; o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem, e
ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em
Cristo; para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente.
Colossenses 1: 26 a 29
A comunicação tem sido uma arma poderosa de evangelismo em massa.
Ore para que projetos ligados a comunicação possam se realizar e que cada vez mais possamos alcançar
mais pessoas pela Bola Rádio e mídias sociais, como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram e outras que
venham a surgir.
Ore para que Deus derrame criatividade, ideias inéditas, e para que todo potencial seja canalizado para o
reino de Deus.
Ore para que a comunicação esteja sempre atualizada com as tendências da nossa geração. Ore para
que existam mantenedores dos ministérios de comunicação.
Ore pelo ministério de fotografia para que vidas sejam alcançadas através das ações realizadas.
Que a linguagem utilizada na comunicação fale com a Igreja, mas que principalmente consiga falar com
os de fora, que muitas vidas sejam alcançadas.
Ore por apresentadores, locutores, jornalistas, assessores, produtores, cenógrafos, editores, iluminadores,
roteiristas, designers, desenvolvedores web, fotógrafos, entre outros.
Ore por todos os comunicadores de todo o ministério Bola de Neve e que sejamos um ministério unido para
um mesmo propósito.
26º - Dia 21/11 | ADMINISTRAÇÃO - Secretárias, tesoureiros e funcionários
“Ora, se alguém não tem cuidados dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é
pior do que o descrente.” 1 Timóteo 5: 8
“o zelo por tua casa me consumirá.” João 2: 17
Nossas normas e condutas estão sujeitas às leis da nação, portanto nesse dia abençoe toda a
administração da Igreja Bola de Neve.

periódicas, que dê condições de concretizar os sonhos do Senhor.
Ore para que a Igreja entenda a benção de ser um dizimista fiel, para que cada dizimista conheça e viva os
segredos espirituais da lei da semeadura.
28º - Dia 23/11 | MULHERES
“Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente!”
Provérbios 31: 29
“A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e
roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito
dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus.” 1 Pedro 3: 3 e 4
Ore para que esse ministério nunca perca a simplicidade de Cristo e mantenha a visão, que é o ensino da
Palavra, a cura e o recomeço. Ore pelas colunas, para que elas sejam capacitadas pelo Espírito Santo para
que tenham compromisso com as vidas e com a obra.
Ore pelos cultos e Congressos de Mulheres, tanto na sede como em outras Igrejas onde o ministério já está
implantado. E para que o ministério seja estabelecido em todas as Igrejas Bola de Neve.
Ore pelo Congresso de Mulheres, pela ministração da Palavra, louvor, palestrantes e todos os desafios envolvidos na realização desse evento.
29º - Dia 24/11 | RECRIE
“... durante os sete anos de fartura a terra produziu com abundância; e José ajuntou todo o
mantimento dos sete anos, que houve na terra do Egito, e o guardou nas cidades; o mantimento
do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou-o dentro da mesma. Assim José ajuntou
muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar; porque não se podia mais contá-lo.”
Genesis 41: 45 a 49
O Recrie é a visão do reino para os negócios em todas as Igrejas Bola de Neve.
Ore: Peça ao Senhor para que a visão do Ministério seja assimilada, para que possamos formar empreendedores com visão de reino, empresas que sejam extensão do reino e assim cumprir os propósitos do reino na
economia da nossa nação.

Ore: Para que a Igreja tenha uma estrutura administrativa irrepreensível.

Ore para que o Recrie possa ensinar os princípios bíblicos para os negócios, para que possamos ver cristãos capacitados espiritualmente para o mercado e ungidos em diversos segmentos empresariais. Ore por
negócios entre empresas e prestadores de serviço cristão via network.

Pela administração central (jurídico, contabilidade/ auditoria, compras, pagamentos e sistemas bancários), pelos sistemas de comunicação (tecnologia, telefonia, servidores ), administração local, tesoureiros e
secretarias. Ore para que a organização, excelência, eficiência, temor e graça estejam sobre cada pessoa
envolvida nessa área.

Por eventos sociais de cunho evangelístico, assim como congressos de temas específicos relacionados ao
mercado. Ore para que vejamos uma geração que permeia suas decisões profissionais e empresariais por
valores inegociáveis, com direção profética e assim seja sal e luz na sociedade. Cubra de oração os líderes e
todos os envolvidos, profetize o estabelecimento do Recrie em todas as Igrejas Bola de Neve.

27º - Dia 22/11 | RECURSOS FINANCEIROS

30º - Dia 25/11 | CÉLULAS

“Mas aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas aquele que
o instrui. Não vos enganeis: de Deus não se zomba; pois aquilo que o homem semear, isso também
ceifará.” Gálatas 6:6 e 7
“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei
prova de mim, diz o SENHOR dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre
vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança.” Malaquias 3:10
Igrejas nascendo, Missionários e Pastores sendo enviados, aparelhagem de som, cadeiras, locações,
reformas ... Tudo isso são custos altos, mas sabemos que pouco para o dono de todo ouro e toda prata.

“E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com
alegria e singeleza de coração.” Atos 2: 46
“E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus Cristo.” Atos 5: 42
Célula é um estilo de vida cristã que a Igreja local adota. É a expressão da Igreja em comunidade;
aproxima a Igreja das pessoas, constitui líderes forjados, é a base dos ministérios.

Ore: Para que o Senhor nos envie os recursos necessários para que pessoas sejam levantadas por Deus
como investidores e mantenedores da obra.
Ore por doações de terrenos, material, mão de obra, aparelhagens, por ofertas consistentes, eventuais ou

Ore: Para o sucesso de implantação das células em todas as cidades, pelas vidas dos líderes e supervisores.
Ore para que o Senhor levante líderes comprometidos e amorosos em todas as regiões e que lares/empresas/faculdades tenham suas portas abertas para as células.
Profetize salvação, libertação, ore pelo trabalho de acompanhamento dos membros e novos convertidos.

31º - Dia 26/11 | NORTE - NORDESTE - CENTRO OESTE
Nos próximos três dias, estaremos em guerra pelas nossas Igrejas. Discipline-se para orar da seguinte
maneira: Orando pelos Estados, cidades, Igrejas:
“desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam
se apoderam dele.” Mateus 11:12
“Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo o
domínio, e toda autoridade e todo o poder.” I Coríntios 15: 24
“Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus
sobre vós.” Mateus 12: 28
Declare a cobertura do sangue de Jesus e da Igreja sobre a vida dos Pastores, líderes e Missionários,
abençoando todas as áreas de suas vidas. Invista tempo na vida da liderança, esposas e famílias de
cada cidade individualmente.
Una-se em oração à Igreja, nessa batalha espiritual estratégica na tomada de cidades. Existem espíritos
territoriais (principados e potestades) que dominam determinadas regiões. Declare que em nome de
Jesus as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja nessas cidades. Ordene a esses espíritos
que abandonem o Estado. Repreenda, em nome de Jesus, todo levante de satanás contra a Igreja Bola
de Neve nesses locais, ordene que reconheçam a unção e se retirem em nome de Jesus. Cubra em
oração a vida dos líderes e Pastores locais. Profetize, em nome de Jesus, salvação, cura e libertação,
peça perdão pelos pecados do povo e interceda por eles. Profetize a edificação da Igreja do Senhor,
uma Igreja forte, atuante e evangelista.
Ore para que o Senhor resgate os seus e combata espiritualmente a influência maligna de seitas diabólicas.
Profetize que esses Estados são de Jesus Cristo. Cite o nome de cada Estado e declare que eles pertencem a
Jesus Cristo. Cubra-se com o sangue de Jesus e vista a armadura de Efésios 6.
Você está debaixo da cobertura da Igreja, toda retalhação será neutralizada pelo escudo da fé. Ore
pelos membros e novos convertidos destas Igrejas. Ore pela multiplicação de conversões. Faça isso por
todas as Igrejas.
AMAZONAS | ACRE | RORAIMA | AMAPÁ | TOCANTINS | RONDÔNIA | PARÁ.
CEARÁ | MARANHÃO | PARAÍBA | PERNAMBUCO | PIAUÍ | BAHIA | ALAGOAS | RIO GRANDE DO NORTE |
SERGIPE.
MATO GROSSO | MATO GROSSO DO SUL | GOIÁS | DISTRITO FEDERAL.
Coloque em oração núcleos, células e pequenas reuniões das cidades do Norte, Nordeste e Centrooeste do Brasil.
32º - Dia 27/11 | SUL

acompanhadas, discipuladas, batizadas e terão onde congregar dentro de uma visão e identidade
propostas inicialmente.
Ore: Para que o Senhor esteja à frente de cada nova Igreja, pois...“se Deus não edificar a casa, em vão
trabalham os que a edificam...”.
Ore para que usemos com sabedoria os métodos de implantação de Igrejas, os evangelistas,
os intercessores, as alianças, os Diáconos, os obreiros e a liberação de todas as coisas, inclusive
documentações, para que a Igreja de Jesus Cristo seja edificada e as portas do inferno não prevaleçam
contra ela.
Ore por Igrejas com a mesma visão, a mesma identidade e a mesma unção de evangelismo da Igreja Bola
de Neve Sede.
Novos líderes
Ore para a preparação de novos líderes, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, compromissados,disciplinados, sujeitos à autoridade, fiéis, leais, sinceros, prontos para servir, santificados e dispostos a pagar o
preço. Realizadores, conquistadores, ousados e intrépidos, boa conduta e bom testemunho para os de fora.
Temos um chamado mundial, temos convicção do plano de Deus para a Igreja Bola de Neve.
Esse plano inclui aqueles que serão enviados à “Judeia, Samaria e confins da Terra”, outras cidades, Estados.
Ore pelo posicionamento desses missionários em relação ao seu chamado para que experimentem de Deus
a sua obra completa: quando Deus chama, Ele capacita; quando capacita, envia; quando envia, sustenta e
quando sustenta, respalda.
35º - Dia 30/11 | PROJETOS e MISSÕES
“Muitos são os planos no coração do homem; mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá.” Provérbios 19: 21
“Em lugar disso, devíeis dizer: Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo.” Tiago 4: 15
Os sonhos de Deus se realizam na Terra por meio da Igreja. Ele coloca uma semente no coração dos
seus filhos, e essas sementes viram projetos, que dentro de um planejamento vão se concretizando. É
assim que temos visto as estacas do reino dos céus se alargando e os objetivos que Ele tem nos dado
se cumprindo.
Ore por projetos de influência de reino na política da nação, criatividade e estratégias para alargarmos as
estacas do reino.
Ore: Pelos por projetos de artes, esportes (InTime), espetáculos, moda e música.
Ore por todos os Projetos Missionários que a igreja tem realizado ao redor do Mundo: Resgate Amazonas,
Amo Sertão, Missão África, Missão India, Missão Aldeias Indígenas/Cananéia.

PARANÁ | RIO GRANDE DO SUL | SANTA CATARINA.

36º - Dia 01/12 | CONTRA OBRAS DAS TREVAS - SATANISMO

33º - Dia 28/11 | SUDESTE

“... e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.”
Mateus 16: 18
“nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.” Salmos 91: 10
“pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, conta
os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes.”
Efésios 6: 12
Nossos inimigos espirituais estão ao nosso derredor, muitas vezes, utilizando magias e pessoas
para que a Igreja de Jesus seja confusa e gaste mais tempo tentando se livrar de problemas do que
exercendo influência no Reino.

MINAS GERAIS | RIO DE JANEIRO | ESPÍRITO SANTO | SÃO PAULO - SEDE.
SÃO PAULO REGIONAIS.
ABC | ATIBAIA | BAURU | BOIÇUCANGA | CAMPINAS | GUARULHOS | JUNDIAÍ | PERUÍBE | RIBEIRÃO
PRETO | SANTOS | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SOROCABA.
Coloque em oração núcleos, células e pequenas reuniões em as cidades do SUDESTE do Brasil
34º - Dia 29/11 | NOVAS IGREJAS, NÚCLEOS E NOVOS LÍDERES
“...nós resolvemos ir logo para a Macedônia, porque estávamos certos de que Deus nos havia chamado
para anunciarmos a Boa-Notícia do Evangelho ao povo dali.” Atos 16: 10
“No sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração.” Atos 16: 13
Novas Igrejas
A implantação de Igrejas é o meio mais eficaz de evangelismo. As vidas alcançadas serão

Ore: Contra toda obra das trevas. Cubra em oração a vida de todos os Pastores e líderes de ministérios.
Ore para que Deus desmascare toda infiltração de satanistas na Igreja de Jesus Cristo e quebre toda consagração na Igreja. Declare que as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja e ore por salvação das
vidas que têm se infiltrado na Igreja.

37º - Dia 02/12 | NAÇÕES

40º - Dia 05/12 | CONSAGRAÇÃO

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.” Marcos 16: 15
“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em
Jerusalém, como em toda a Judeia e Samária, e até os confins da Terra.” Atos 1: 8

“Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim
de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas à sua maravilhosa luz.” 1 Pedro 2: 9
Consagração significa separar-se, dedicar-se, santificar-se para Deus. Deus nos chama à consagração,
Ele está buscando homens e mulheres que se consagrem a Ele para que Ele possa nos usar.
Ore para que nossa Igreja seja santa, pois sem santidade ninguém pode ver a Deus. Para que o corpo
de Cristo busque ser a imagem e semelhança do Pai, sem pecados nem máculas. Nossa guerra é uma
guerra santa, travada por uma geração santa, separada e ungida para propósitos divinos.

Ore pelas Igrejas e núcleos internacionais, como Alemanha, Argentina, Austrália ,Bélgica, Bolívia, Califórnia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Emirados Árabes, Espanha, Flórida, Haiti, Havaí, Índia, Inglaterra,
Irlanda, Istambul, Itália, Japão, Massachusetts, México, Moçambique, Nova Iorque, Panamá, Paraguai,
Peru, Portugal, Reino Unido, Rússia, Suíça, Tailândia, Turquia, Uruguai.
Ore também pelo MRI (Ministério de Relações Internacionais), responsável pelas traduções da Igreja.
Ore para que o ministério seja fortalecido, para que seus projetos se concretizem, evangelizando em outras
línguas, recebendo missionários estrangeiros e sendo instrumento de formação de missionários para as
nações.
38º - Dia 03/12 | TODOS QUE ACEITARAM JESUS
“Como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas da terra distante.”
Provérbios 25: 25
“Portanto, todo aquele que ouve minha palavra e as pratica será semelhante a um homem prudente,
que edificou sua casa sobre a rocha. A chuva desceu, os rios trasbordaram, os ventos sopraram e deram
contra aquela casa; contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.” Mateus 7: 24 e 25
Hoje é dia de orar e jejuar por todos aqueles que um dia visitaram a Igreja ou foram visitados por ela e
levantaram suas mãos aceitando Jesus como único e suficiente Senhor e salvador de suas vidas.
Ore por todas as pessoas que aceitaram Jesus para que nenhuma se perca, interceda pelas pessoas que
não se firmaram. Ore calorosamente, no Poder do Espírito Santo, declarando fim do domínio das trevas,
confronte todo demônio com o fato dessas pessoas terem aceitado a Cristo e serem propriedade exclusiva
Dele. Peça ao Senhor que os cubra com o sangue de Jesus, declare a cobertura da Igreja sobre suas vidas.
Nesse dia ore especialmente pelo ministério Boas-Vindas, para que seja um instrumento de consolidação
dessas vidas, que eles consigam conversar com todos que aceitaram Jesus e pegar todas as informações
necessárias para que os Lideres de célula entrem em contato. Peça a Deus organização, compromisso,
pela estruturação e material de discipulado. Ore ao Senhor em favor de discipuladores comprometidos,
amorosos, que tenham paciência e a visão de resgate de almas.
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“E, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não pudemos nós
expulsar?
E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum.” Marcos 9: 28 e 29
“Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a
compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das
tuas palavras. Mas, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu vinte e um dias...” Daniel 10: 12 a 14
Assim como Daniel teve sua resposta de oração retida no mundo espiritual, muitas vezes, as nossas
bênçãos, também são retidas. Essa situação se potencializa por pecados não confessados, pela falta de
busca, intimidade, clamor e jejum.
Acerte-se com Deus, honre seus compromissos, pague suas dívidas, abandone toda forma de
corrupção, busque ao Senhor, suas direções, alinhe seus planos aos Dele.
Ore: Peça a Deus que te cubra com o sangue do cordeiro e ordene ao mundo espiritual que libere tudo
o que está retido, material ou espiritual, tudo que o Senhor já concedeu a você e à Igreja (promoções,
bênçãos, dons, sinais, respostas de oração, documentos retidos, causas judiciais, curas e unção).

Ore pelo templo, pelo altar, declare que a unção de Deus está sobre a Igreja, que ali haverá sinais, curas
e prodígios. Peça ao Senhor que destine exércitos de anjos guerreiros e ministradores para estarem no
templo, para que todo demônio seja expulso e aniquilado do nosso meio. Peça ao Senhor que estabeleça
seu trono sobre a Igreja. E que o avivamento venha!

