Mães em Contato Internacional!
LEVANTA E CLAMA!
Um Extraordinário Dia Mundial de Oração em favor de nossas Crianças e Escolas
“Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias; derrama, como água, o coração
perante o Senhor; levanta a ele as mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à
entrada de todas as ruas” (Lm 2.19).
QUATRO PASSOS DA ORAÇAO:
1. LOUVOR - Louvando a Deus por quem Ele é. Pelos Seus atributos, Seu nome, Seu caráter.
(Por favor, nenhuma resposta a oração ou pedidos de oração durante este tempo)
1.1. Atributo: DEUS É AMOR
Definição – Considerar com afeição, regozijar, demonstrar amor com ternura, exercer Sua
bondade aos pecadores.
a. Um Amor Eterno - “Pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te
atraí” (Jr 31.3).
• O amor de Deus é’ uma garantia para sempre. É’ incondicional, não e’ baseado em
desempenho.
• Deus nos ama, independentemente do que façamos ou não façamos.
b. Um Amor Provado - “Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco; que Deus enviou
seu Filho unigênito ao mundo para que por Ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nos
tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nos, e enviou Seu Filho para propiciação
pelos nossos pecados!” (1Jo 4.9,10).
• O nosso valor é’ baseado no do amor supremo de Deus por nós.
• Deus pagou o preço máximo com a morte do Seu único Filho, Jesus. Deus o ressuscitou
da morte pra que possamos ter vida eternal.
c. Um Amor Audaz – “No amor não ha temor, antes o perfeito amor lança fora o temor”.
(1Jo 4.18)
• O filho de Deus não tem razão para temer.
• Amando a Deus se constrói a confiança, e o temor é lançado fora.
2. CONFISSÃO – Concordando com Deus em relação aos seus pecados
“Se confessarmos os nossos pecados, Ele e’ fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos
purificar de toda a injustiça” (1 Jo 1.9).
(Tempo pessoal de confissão em silencio).
“Confessai as vossas culpa uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis: a oração
feita por um justo pode muito em seus efeitos” (Tg 5.16).
• Tempo de confissão em grupo
3. AÇÕES DE GRAÇAS – Agradecendo a Deus por respostas a oração (Por favor, nenhum
pedido de oração durante este tempo).
“Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco”

(1Ts 5.18).
• Agradeça a Deus pela Sua fidelidade a Mães em Contato Internacional nesses 25 anos.
• Agradeça a Deus por uma resposta especifica à oração.
“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se
converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos ceus, e perdoarei os seus pecados, e
sararei a sua terra” (2Cr 7.14).
4. INTERCESSÃO – Orando em favor de nossos filhos e escolas
4.1. Salvação
• Oramos que ______ se arrependa, creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. (Mc 1.15, At
16.31)
• Por favor resgate _______ da potestade das trevas e traga para o Reino de Deus. (Cl 1.13)
4.2. Seguir a Jesus
• Oramos para que _______ ande fielmente com o coração inteiramente dedicado e faça o
que é reto para os Seus olhos. (Is 38.3)
• Oramos para que _______siga a Jesus porque conhece a Sua voz. (Jo 10.4).
4.3. Proteção
• Oramos para que o Senhor proteja _________ do mal. (Jo 17.15)
• Pedimos que o Senhor dê ordem aos Seus anjos em relação a _________ para guardar
________ em todos seus caminhos. (Sl 91.11).
4.4. A Palavra de Deus e a Oração
• Oramos para que a palavra de Cristo habite abundantemente em __________. (Cl 3.16)
• Oramos para que _________ seja devotado/a a oração, vigiando e agradecendo. (Cl 4.2)
4.5. Necessidades Mentais, Emocionais e Espirituais
• Pedimos que __________ venha a dar graças ao Senhor porque ele/a foi formado de um
modo terrível e tão maravilhoso. (Sl 139.14)
• Oramos que o Senhor ajude _________ a crer que os planos que o Senhor tem para ele/a
não são pra o mal, mas para um futuro com esperança. (Jr 29.11)
4.6. Prodigos
• Que ___________ conheça a verdade e que a verdade o liberte. (Jo 8.32)
• Tire ____________ de um lago horrível e de uma poça de lodo, firme seus pés sobre uma
rocha. Coloque uma nova canção na sua boca, um hino de louvor a seu Deus. (Sl 40.2,3ª)
• (Demolir cativeiros; pensamentos tortuosos; imoralidade sexual; pornografia;
relacionamentos não saudáveis; vícios; depressão; tendências a suicídio; auto mutilação;
desordens alimentares; rebelião; gangs; apatia; falsas religiões; mentiras, trapaças,
orgulho, drogas)
Escolas
• Nos clamamos, Deus Todo Poderoso, salve as crianças, professores, diretores,
funcionários, e autoridades. (Rm 2.4b)
• Deus Soberano, pedimos que a violência, as intrigas e conspirações do maligno sejam
revelados e desviados. Ponha uma cerca de proteção em volta das nossas escolas. (Is
14.27; Jo 1.10)
• Bondoso Pai, oramos pra que aqueles que amam a Jesus nas nossas escolas sejam sal
e luz, compartilhando-O livremente com palavras agradáveis. (Mt 5.13a,14a; Cl 4.6

•
•
•
•

Nosso Justo Senhor, clamamos que qualquer pessoa que cause dano a nossos filhos fisicamente, mentalmente, emocionalmente ou espiritualmente - que sejam apreendidos e
que a justiça seja feita. (Nm 32.23)
Pai, clamamos por cada família representada nas nossas escolas, sare os casamentos,
cure os lares, restaure relacionamentos entre pais filhos. (Ml 4.6)
Deus Todo Poderoso, liberte/proteja nossas escolas das filosofias falsas e enganosas da
fala e dos livros. Que o Ensino Religioso, a palavra de Deus seja ensinada nas salas de
aula. (Cl 4.6)
Oramos, Senhor da Seara, envie trabalhadores para Sua Seara. (Mt 9.37, 38).
Amém!

