
Lista para as Orações Diárias (Ano 2022) 
Comunidade Cristã Zona Sul de São Paulo 

 
“Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões, e ações de graças por todos os homens, 

pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a 

piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens 

sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. ” - 1 Timóteo 2:1-4 

Oremos: 

1. Pelo Brasil - Presidente, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, ministros, ministros do STF, juízes e 
pelas operações anticorrupção -Romanos 13:01; 

2. Pela unidade da Igreja em São Paulo, no Brasil e em todo o mundo – Grupo da Comunhão Ministerial Translocal e 
Local, unidade dos grupos locais de São Paulo - João 17:21; 

3. Pela expansão da Igreja em todo o mundo – Missões Locais e Internacionais – Sertão Nordestino, Haiti, Pastor Jonas, 

Pr. Maxi, Pr. Esdras, Missionários Enoque e Família, Paulo Oliveira, Ariadna e Família, Bruno e Família, Odenir e Família 
e toda janela 10-40 - Trabalho missionário em geral. - Mateus 28: 19-20; 

4. Pela Igreja Perseguida – Pelos irmãos que estão sendo perseguidos pela fé em Jesus Cristo, para que permaneçam firmes 

na fé em Jesus, pela igreja perseguida nos países árabes e nos países de política fechada para o cristianismo, como a Coréia 
do Norte, China, Índia, Afeganistão, Síria, Iraque, entre diversos outros no oriente médio, norte da África e alguns países 
orientais – Pelas Missões PORTAS ABERTAS e todo o trabalho que eles realizam com os missionários de todo o mundo. 
João 8:31; 

5. Pelos ministérios específicos - Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres do Brasil e do mundo (Apóstolos: 
Jorge Himitian, Victor Rodrigues, Cristian Romo, Abílio, Vinci, Sérgio Franco, Jamê, Yan, entre outros – Pastores: 
Benigno, Januário, Valdir, Marcos, demais líderes e seus familiares) - Efésios 4: 11; 

6. Pelo crescimento espiritual e numérico da congregação local - Que tenhamos disposição de proclamar e edificar em 
Cristo Jesus - Mateus 28: 18-20/Efésios 4: 13 – Que todos os discípulos sejam CHEIOS DO ESPÍRITO SANTO, 
perseverantes na ORAÇÃO e na PALAVRA do Senhor. – 1 Coríntios 14; 

7. Pelas grupos caseiros e seus líderes – Estudo do Livro de ATOS, que haja revelação da Palavra; Líderes que sejam 
modelos como Cristo; Crescimento espiritual e numérico dos Grupos Caseiros, que o Senhor levante novos líderes - 1 
Timóteo 3: 2; 

8. Pela edificação das famílias - Marido e esposa, pais e filhos. Que cada casa seja um reduto de oração, com orações diárias 
e leitura da Bíblia - Deuteronômio 6:7; 

9. Pelo discipulado e companheirismo – Relacionamento e visão clara do Reino: Por todos os discípulos e discipuladores; 
que todos os discípulos estejam vinculados em relacionamentos que funcionem – Efésios 4: 16; 

10. Pela liderança dos jovens, adolescentes e crianças – Moisés e Jessica, Andrew e Nick, André e Patrícia e todos os 
envolvidos na liderança, por todo o trabalho que envolve os jovens, adolescentes e crianças; 

11. Pelos grupos de oração das mulheres – Para que as irmãs perseverem nas orações – Efésios 6: 18; 

12. Pelos tios e tias que cuidam e ensinam as crianças e os pré-teens– Sabedoria e disposição dos pais em aplicar a palavra e 
a disciplina no lar e a assistência dos tios e tias das escolinhas; 

13. Pelos novos discípulos que estão chegando – Fortalecimento na fé e edificação. Vínculo efetivo no discipulado e 

companheirismo – Efésios 4:16; 

14. Pelos discípulos que estão fracos na fé e pelos que estão desgarrados - Para que o Senhor os levante e traga ânimo 
redobrado em caminhar na fé – Hebreus 10: 25; 

15. Por todos os que estão enfermos – Para que haja uma forte unção de cura, tanto física, como espiritual – Lc. 10:9; 

16. Pelos que ainda não conheceram a Jesus (Oikós) - Conversão de nossos familiares e amigos, tanto quanto o Senhor 
Deus chamar. Para que o Senhor envie os que hão de ser salvos; 

17. Pelos casamentos que serão realizados e pelos novos casais que ainda se comprometerão – Pelos jovens casais que 
estão comprometidos para o futuro casamento, para que eles tenham santidade e revelação de Deus para o casamento - 
Efésios 5:22-33; 

18. Para que haja ordem nas finanças de todos os discípulos - Empresários, autônomos, empregados e funcionários. Para 
que os desempregados encontrem trabalho; 

19. Pelos Projetos Sociais - Pelos projetos nos quais apoiamos ou lideramos - Doação de Sangue, Campanha de Inverno, 
Doação de Cestas Básicas, Haiti Educação, Haiti Sem Fome, Projeto Gol da Vida e Vida Gol - 1 João 3: 17-18 

20. Pelo momento de Pandemia que estamos vivendo - Para que o Senhor Jesus cure os nossos irmãos amigos, nos proteja 
dessa enfermidade que ataca o planeta e nos dê sabedoria e ânimo para continuarmos firmes na fé. 

 

“E esta é a confiança que temos nele, que, se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve em tudo o 

que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos” I João 5: 14-15 

https://www.bibliaonline.com.br/aa/1tm/2/1-4

