Parte III – Tempo com Deus
Tempo na Santa Presença de Deus em Adoração e
Oração

Colocando a armadura de Deus
<<< Faça desta oração uma parte da sua rotina matinal
diária. Esta oração irá prepará-lo para enfrentar os
desafios espirituais de cada dia na força e poder de
Deus.>>>
Querido Senhor, quando eu sair da cama hoje, sei que
estou pisando em um campo de batalha. Mas eu também
sei que você me deu tudo o que preciso para me manter
firme. Então, no poder do Seu Espírito Santo, coloco a
armadura de Deus:
Primeiro, coloco o capacete da salvação na minha cabeça.
Por favor, proteja minha mente e meus pensamentos. Por
favor, proteja meus olhos, não permitindo que nenhum
pecado entre neles. Por favor, que meus pensamentos se
firmem nas coisas de Deus. Deixe o peitoral da justiça
manter meu coração e minhas emoções seguras. Oro para
que eu não seja governado por meus sentimentos, mas
pela verdade. Envolvo sua Palavra ao meu redor como um
cinto. Me guarde do erro. Coloco as sandálias de paz para
guiar meus passos. Planto meus pés na sua verdade.
Permita-me manter firme contra ataques.
Em seguida, pego o escudo da fé. Senhor, proteja-me das
flechas ardentes de Satanás. Coloque-me ombro a ombro
com o seu exército para se opor aos esquemas do diabo.
Finalmente, pego a espada do Espírito, Sua Palavra
Sagrada. Senhor, ajude-me a ler a Bíblia de maneira nova

e empolgante para que eu sempre esteja pronto para
desviar os ataques e compartilhar sua verdade com os
outros.
Eu sei que eu vou enfrentar ataques hoje, Senhor. Mas
você me capacitou para ficar firme. Senhor, por favor, me
dê força para a batalha de hoje. A alegria do Senhor é
minha força. Em Nome de Jesus, eu oro. Amém.
Escritura de Referência (Efésios 6:13-18)
A Oração do Senhor
Pai nosso que estás nos céus,
Santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino,
Seja feita a tua vontade,
Assim na terra como nos céus,
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Perdoa as nossas dívidas,
Assim como perdoamos aos nossos devedores
E não nos deixes cair em tentação,
Mas livra-nos do mal.
Porque teu é o Reino,
O poder e a glória.
Para sempre.
Amém.
Escritura de Referência (Mateus 6: 9-13)

Oração pela proteção do Senhor
Nós que habitamos no abrigo do Altíssimo e descansamos
à sombra do Todo-Poderoso, podemos dizer ao Senhor.
“Tu és o meu refútio e a minha Fortaleza, o meu Deus, em
quem confio.”
Certamente, você nos livrará da armadilha do caçador
E da perigosa pestilência.
Você deve nos cobrir com suas penas,
E debaixo de suas asas nos refugiaremos;
A Sua verdade deveria ser nosso escudo e proteção.
Não devemos temer o terror da noite,
Nem a fleche que voa de dia,
Nem a peste que anda na escuridão,
Nem da destruição que devasta ao meio dia.
Mil poderão cair ao nosso lado,
E dez mil à nossa direita;
Mas nada nos atingirá.
Olhando somente com nossos olhos,
Veremos o castigo dos ímpios.
Porque nós o fizemos Senhor, que é o nosso refúgio,
Mesmo no mais alto, nossa morada,
Nenhum mal cairá sobre nós,
E nenhuma praga chegará à nossa morada;
Porque você dará ordens a seus anjos a respeito de nós,
Para nos guardar em todos os nossos caminhos.
Em suas mãos eles nos segurarão,
Para não tropeçarmos em alguma pedra.

Nós pisaremos o leão e a cobra,
O leão novo e forte e a serpente, nós pisotearemos.
“Porque nós o amamos, Tu nos libertará;
VocêTu nos erguerá nas alturas, porque nós conhecemos
o Teu nome.
Nós clamaremos a Ti, e Tu nos responderás;
Tu estarás conosco nas dificuldades;
Tu nos livrarás e nos honrarás.
Uma vida longa nos darás,
E nos mostrará a Sua salvação.”
Escritura de Referência (Salmo 91)

O Senhor é nosso Provedor (Ele cuida de todas as nossas
necessidades)
Senhor, Tu és o meu Pastor, nada me falta. Eu tenho tudo
o que necessito.
Tu me fazes deitar em verdes pastos,
Tu me guias por águas tranquilas,
Tu refrescas a minh’alma. Tu renovas minhas forças.
Tu me guias por caminhos direitos trazendo honra ao Teu
nome.
Mesmo se eu andar em vales escuros, eu não terei medo,
Porque Tu, meu Senhor, estás comigo;
Tua vara e teu cajado me protegem e me confortam.
Tu prepares uma festa para mim na presença dos meus
inimigos.

Tu unges minha cabeça com óleo;
Minha taça transborda de bençãos.
Certamente que a Tua bondade e o seu amor me seguirão
todos os dias da minha vida,
E Senhor, eu habitarei na sua casa para sempre.
Escritura de Referência (Salmos 23)
Oração das 3 horas
Você expirou, Jesus, mas a fonte da vida jorrou para as
almas
E o mar da misericórdia se abriu para o mundo inteiro.
A Fonte da Vida, a Divina Misericórdia insondável,
Envolve o mundo todo e se esvazie sobre nós.
O Sangue e Água,
O que bortou do Coração de Jesus
Como fonte de misericórdia por nós,
Nós confiamos em Ti.
Deus santo, poderoso, Santo imortal,
Tenha piedade de nós e de todo o mundo. (Três vezes)
Senhor Jesus, Rei de Misericórdia, nós confiamos em Ti!
Amém.

Buscando Orientação de Deus
Senhor, eu procuro Tua orientação para as decisões que
eu preciso tomar. Busco Tua vontade para minha vida.
Senhor, confio em Ti com todo o meu coração. Eu não

dependo da minha própria compreensão. Eu procuro Tua
vontade em tudo o que eu faço. E Senhor, eu sei que Tu
me mostrarás qual caminho seguir.
Senhor, por favor me ensine a ficar quieto em Tua Santa
Presença. Ensine-me a poder ouvir a Tua voz gentil.
Abençoe-me para que eu possa ser obediente a Ti e siga
Tuas instruções. Senhor, que seja para mim de acordo com
a Tua Palavra e Tua Vontade.
Pai, no nome de Jesus, eu oro, Amém.
Escritura de Referência (Proverbios 3: 5-6)

Oração para superar ansiedade, tensão e preocupação
Deus Todo-Poderoso, eu venho a Ti em oração. Tu sabes o
que estou passando. Estou preocupado e tenso. Senhor,
eu sei que não adianta ficar preocupado ou ansioso. E eu
sei que Tu és Todo-Poderoso, poderoso e amoroso. Eu
venho a Ti por Tuas bênçãos e Tua paz. Senhor, eu sei que
Tu convidas todos os Teus filhos a chegarem à Tua
presença, incluindo aqueles como eu, cansados e
sobrecarregados. E eu sei que Tu me prometeste
descansar em Ti. Senhor, entrego todas as minhas
preocupações e ansiedades para Ti, porque Tu te importas
comigo. Obrigado, Senhor. Tu és tão gentil e humilde de
coração. Eu encontrarei descanso em Ti.

Eu também elevo minhas orações por todos os teus
amados filhos neste mundo que enfrentam situações
como a minha. Abençoa-nos com a Tua paz.
Pai, faço esta oração no Grandioso Nome de Jesus. Amém.
Escritura de Referência (Mateus 11: 28-30, 1 Pedro 5:7)

Oração pela cura
Deus Todo-Poderoso, Tu és Santo e Justo. Tu és poderoso
e misericordioso. Toda autoridade no céu e na terra é Tua.
Deus amoroso, Tu és Deus de graça. Tu deste vida a todos
nós. Tu és nosso Salvador. Nas Tuas mãos e na Tua
autoridade, existe um poder de cura sobre a doença e a
preocupação.
Quão amoroso e misericordioso és Tu. Tu nos deste Teu
Filho Amado, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Todos
os nossos pecados e doenças são lavados na Cruz pelas
feridas de Jesus e pelo Teu Sagrado Sangue. Somos
sarados!
Confesso todas as minhas fraquezas e pecados a Ti,
Senhor. Perdoe-me, Senhor. Não sou nada semTi e
somente por Tua graça, eu sou curado. Tu és Deus de
todos os milagres. Confio em teu poderoso, amoroso e
misericordioso poder. Tu me perdaste e me curaste.

Senhor, agradeço-te por me dar um coração limpo e novo.
Senhor, agradeço-te por me dar a tua paz. Por favor, esteja
comigo para sempre. Tu és Emmanuel (Deus conosco).
Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és a luz da minha
vida. Eu sou salvo pelo Teu amor por mim. Curbra-me com
Teu Precioso a Santo Sangue, ò Senhor.
Traga-me mais perto de ti, Senhor Jesus. Confio em teu
poderoso poder. Tu és meu Salvador, curador, protetor e
refúgio. Tu és meu Deus.
Senhor Jesus, Tu sabes tudo sobre mim, minhas
necessidades e meus desejos. Em tuas poderosas e
sagradas mãos, eu me entrego. Seja conforme com a Tua
Vontade. Eu sou Teu. Eu sou salvo e curado.
Pai, também oro por todos os meus irmãos e irmãs que
precisam da Tua graça e benção. Oro no poderoso nome
de Jesus. Amém.
Escrituras de Referência (Isaías 53:5, Salmos 103: 1-5,
João 14:6)
Eliminando maus pensamentos e hábitos no Poder e
Autoridade de Deus.
Querido Senhor, conheço tuas bênçãos, e tua graça está
sobre mim. Estou lutando com maus pensamentos e
hábitos que não são dignos dos teus olhos. Eu quero

expulsar todos esses maus pensamentos e hábitos. Te
agradeço por me dar poder e autoridade para pisar
serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e
nada me ferirá de forma alguma. Portanto, no Grandioso
nome de Jesus, ordeno que esses maus pensamentos e
hábitos me deixem agora mesmo. Senhor, por favor, lavame com Teu Precioso Sangue e me purifica de todos os
pecados. Preencha-me com Tua graça e misericórdia.
Posso viver para magnificar e glorificar Teu Santo Nome.
Oro, no Grandioso Nome de Jesus. Amém.
Escritura de Referência (Lucas 10: 19)
Oração pela Paz
Senhor, meu coração está perturbado. Eu não tenho paz.
Eu tento distrair minha mente, mas pensamentos
perturbadores continuam chegando. Senhor Jesus, tu
prometeste tua paz a todos os teus filhos. Tu disseste: "A
paz eu deixo contigo, a minha paz eu te dou; Não, como o
mundo dá, eu dou a ti. Não deixes que teu coração se
perturbe, nem tenha medo.”
Senhor Jesus, acredito em Tua promessa. Eu confio em ti.
Obrigado, Senhor, por estar lá comigo. Eu louvo o teu
Santo Nome. Eu entrego todas as minhas preocupações a
ti enquanto tu cuidas de mim. E eu creio que Tua paz está
sobre mim. Tua paz está trabalhando em mim. Tua paz
ultrapassa toda a compreensão humana. Obrigado,
Senhor.

Lord, I know that You will keep in perfect peace all who
trust in You and all whose thoughts are fixed on You. I trust
in You, Lord. You are the eternal Rock and our everlasting
strength. I will lie down in peace and sleep, for You alone,
O Lord, will keep me safe.
I also pray for all Your children who do not have peace in
their hearts. May Your peace touch their hearts and
comfort them too. Father, I ask this prayer in the Mighty
Name of Jesus. Amen.
Scripture Reference (John 14: 27, Psalm 4:8, Isaiah 26: 34, 1 Peter 5:7, Phil 4: 6-7)

Oração para buscar o perdão de Deus por seus próprios
erros e pecados

Amando Pai celestial, permita-me alimentar da tua
presença santa e sentar-me aos teus pés. Busco o teu
perdão por todos os pecados que cometi em meus
pensamentos, nas minhas palavras e nas minhas ações
[[[Peça perdão por todos os pecados e erros cometidos :
- durante a sua infância
- como um jovem adulto
- no seu trabalho/escola/escritório

- nas suas relações com os membros da sua família
- nos relacionamentos com seus parentes e amigos
- nos seus relacionamentos com outros
Traga para o Senhor todos os erros que você um dia
cometeu, e peça por seu perdão]]]
Senhor, como posso conhecer todos os pecados que estão
espreitando no meu coração? Quem pode discernir seus
próprios erros? Perdoe minhas falhas ocultas. Limpe-me
dessas falhas ocultas. Mantenha-me longe dos pecados
deliberados. Não deixe que eles me controlem. Então
ficarei livre de culpa e inocente de grande pecado.
Eu pequei e somente por Sua graça, meus pecados são
lavados porque admito que Jesus Cristo é meu Salvador.
Ele veio a este mundo para tirar meus pecados e minha
doença. Por Sua graça e Sua morte na cruz por nós, eu
posso chamá-lo como meu Pai.
Senhor, tu és tão poderoso e tão amoroso. Salvaste a
cidade de Nínive e libertaste todas as pessoas de lá quando
se arrependeram por seus pecados. Senhor, tu és Deus
misericordioso e misericordioso, lento para a irar e
abundante em misericórdia.
Por favor, santifica-me e purifica meu coração e minha
mente. Perdoa-me dos pecados que cometi. Lava-me no
precioso sangue de Jesus e me santifique. Te dou graças e
louvo o teu santo e poderoso nome.

Deixe as palavras da minha boca e a meditação do meu
coração ser aceitáveis à sua presença. Ó Senhor, tu és a
minha força, Tu és o meu Redentor. Por favor, perdoa-me
e abençoa-me com a tua paz, amor e alegria. Por favor,
abençoa minha família também.
Pai, oro no Grandioso e Santo Nome de Jesus. Amém.
Escritura de Referência (Salmos 19: 12-14)
Oração para poder perdoar aos outros
Amando Pai Celestial, estou ferido. Eu sinto que não
poderei perdoar [[mencione o nome da pessoa que você
achou difícil perdoar]]. Está sendo difícil esquecer este
incidente. Mas Senhor, eu sei que tu não queres que eu
leve a falta de perdão em meu coração. Há tanto que
posso aprender contigo. Tu enviaste Teu Filho unigênito,
nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo para morrer por
mim na Cruz e tirar meus pecados e minha doença. Em Teu
sangue precioso, meus pecados são perdoados e meus
pecados são lavados para sempre. E Pai, tu disseste que
você não se lembra dos meus pecados passados.
Senhor, ensina-me a ser amável e compassivo com os
outros. Ensine-me a perdoar os outros, assim como tu me
perdoaste através de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, oro
no poderoso Nome de Jesus. Amen.
Escrituras de Referência (Efésios 4:32, Hebreus 10: 17)

Oração para superar o medo
Amoroso Pai Celestial, o teu Santo Nome é uma torre
forte. Eu corro para ti e estou seguro. Tu és meu Senhor e
meu Deus. Tu és Emmanuel, Deus conosco. Aquele que
está em mim é maior do que aquele que está no mundo.
Eu não estou com medo.
Senhor, eu sou teu filho e eu sou guiado pelo Espírito
Santo. Não tenho nada a temer. O Espírito Santo junta-se
ao meu espírito para afirmar que eu sou teu filho
Senhor, tu és responsável e controla tudo. Não tenho nada
a temer tendo-o como meu Abba, pai.
Obrigado, Pai Lord. Continue me abençoando com a Tua
paz. E Pai, oro por outros que também precisam da Tua
misericórdia e graça na superação dos medos. Pai, oro no
poderoso Nome de Jesus. Amém.
Escritura de Referência (Proverbios 18:10, 1 João 4:4,
Romanos 8: 14-16)

Prayer for faith and hope in God
Senhor, eu venho até você ti com minhas intenções de
oração. Eu sei que tu ouves minhas orações. Senhor, há

momentos em que sou fraco e tenho dúvidas em minha
mente. Há momentos em que minha fé é fraca. Por favor,
me perdoe nos momentos em que minha fé é fraca. Por
favor, perdoe minha incredulidade.
A fé vem ao ouvir a Palavra de Deus. Por favor, abençoame para que eu possa passar mais tempo lendo a Bíblia,
que é a Tua Sagrada Palavra. Por favor, aumente a minha
fé. A fé é a confiança de que o que esperamos realmente
acontecerá. Isso nos dá segurança sobre coisas que não
podemos ver. Por favor, abençoa-me e minha fé em Ti
aumentará.
Eu sei queTu és nosso Deus amoroso que responde nossas
orações. Caso o que eu ore não seja bom para mim,
abençoa-me com o que for melhor para mim. Santo
Senhor, tu prometeste que tens grandes planos para mim
e minha vida, planos de paz, para me dar um futuro
brilhante e esperança. Eu acredito que o plano que tens
para mim é o melhor plano possível. Ensina-me a ser
obediente a ti.
Tu és o Deus da esperança. Oro para que me preencha
completamente com alegria e paz porque confio em Ti.
Então vou transbordar com esperança confiante pelo
poder do Espírito Santo.
Eu também oro por outras pessoas que podem estar
lutando com sua fé e precisam experimentar a Luz da
Esperança, que está em Ti, Senhor.

Pai, em Nome de Jesus, Amém.
Escrituras de Referência (Romanos 10:17, Jeremias 29:11,
Romanos 15:13, Hebreus 11:1)

Oração por amor - vençer o mal com o amor de Jesus
Amando Pai Celestial, nós trazemos ati em oração as
pessoas que tentaram fazer o mal às nossas famílias e
tentaram
nos
prejudicar
conscientemente
e
inconscientemente. Pai, tu nos instruístes a perdoar aos
outros. Portanto, nós perdoamos todas e cada uma dessas
pessoas e oramos por paz e prosperidade dessas pessoas.
Abençoa-os com Tua Graça, Paz e Misericórdia.
Senhor Jesus, tu disseste - Mas eu digo para você, ame os
seus inimigos, abençoe aqueles que o amaldiçoam, faça o
bem aos que odeiam você e ore por aqueles que
perseguem vocês, para que venham a ser filhos de seu Pai
que está nos céus; Pois Ele faz raiar o sol sobre o mal e
sobre o bem, e envia chuva sobre justos e injustos.
Senhor, somos obedientes a ti. E oramos por todas essas
pessoas para que tu as abençoe com Teu Amor, Paz e
Alegria. Que eles te conheçam e o experimentem de uma
maneira muito pessoal. Pai, oro no poderoso Nome de
Jesus. Amém.

Escritura de Referência (em Mateus 5: 44-45)

Oração pela rendição - permitindo que Deus se
encarregue da minha vida
Senhor, tu disseste: "Peca, e será dado a você; Procure e
acharás; Bata, e será aberto para você. "Aqui estou eu,
Senhor. Peço-te que venha à minha vida. Eu busco tua
vontade, Senhor. Eu entrego minha vida a ti. Senhor, eu te
dou o primeiro lugar na minha vida. Por favor, tome conta
e controle a minha vida, eu sei que o teu plano para mim
é o melhor plano possível.
Eu sei que tu és nosso Deus amoroso que responde nossas
orações. Caso o que eu ore seja é bom para mim, abençoame com o que for melhor para mim. Santo Senhor, tu
prometeste que tens grandes planos para mim e minha
vida, planos de paz, para me dar um futuro brilhante e
esperança. Eu acredito que o plano que você tem para
mim é o melhor plano possível. Como os céus são mais
altos do que a terra, assim como teus pensamentos e teus
planos são mais altos do que meus pensamentos e meus
planos. Ensina-me a ser obediente a ti. Que aconteça
comigo de acordo com tua Palavra
Ensina-me os teus caminhos, ó Senhor, para que eu possa
viver segundo a tua verdade! Me conceda pureza de
coração, para que eu possa te honrar ...

Pai, eu oro no Grandioso nome de Jesus. Amém.
Escritura de Referência (Mateus 7:7, Salmos 86:11,
Jeremias 29:11, Lucas 1:38, Isaías 55:9)

