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CADERNETA DE ORAÇÃO
Considerações importantes
Todos sabemos perfeitamente que a oração é um ato
espontâneo e informal, semelhante ao de um filho que se
dirige ao seu pai terreno. É, também, um abrir do coração,
diante do Pai Celestial, com toda a reverência e temor que só
a ele são devidos. Nunca deve ser algo mecânico como uma
reza, a repetição interminável de palavras e expressões que
não traduzem os sentimentos do coração.
Na oração modelo de Mateus 6.9-13, Jesus nos dá o
exemplo de como devemos nos dirigir a Deus em oração.
Tanto mais nos aproximaremos do ideal cristão de orar,
quanto permitirmos que o próprio Espírito Santo possa gestar
em nós cada palavra, cada frase e cada ideia.
Esta publicação foi elaborada com o simples propósito
de servir de apoio a este momento tão relevante na vida
espiritual do cristão, facilitando o registro e a lembrança de
assuntos para oração, inclusive aqueles recomendados nas
Sagradas Escrituras.
O agrupamento de assuntos sob temas específicos
(pessoal, família, igreja, reino de Deus, nação, instituições,
autoridades) permitirá maior foco e atenção. A distribuição
dos temas pelos dias da semana poderá favorecer a sua
realização diante da realidade das demandas da agenda diária
de cada um.
“Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza; porque
não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós
sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações
sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele
intercede pelos santos.”(Rm 8.26-27)
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CADERNETA DE ORAÇÃO
O modelo a ser lembrado

“Portanto, vós orareis assim:
Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome;

Reconhecimento da filiação divina e da sua soberania.

venha o teu reino;
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu;
Reconhecimento e submissão ao domínio divino sobre tudo e todos.

o pão nosso de cada dia dá-nos hoje;

Reconhecimento de que Deus é quem supre todas as nossas necessidades.

e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos
perdoado aos nossos devedores;
Reconhecimento da necessidade de perdoar para sermos perdoados.

e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do
mal

Reconhecimento da fragilidade humana e dependência da proteção divina.

pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém!” (Mt 6.9-13)

Reconhecimento e exaltação da grandeza e majestade eternas divinas.
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CADERNETA DE ORAÇÃO
 DOMINGO ou DIARIAMENTE 

GRATIDÃO e SÚPLICA (Geral)
“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do SENHOR.”(Sl 122.1)
Gratidão:
 Por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ele vai fazer.
 Por tudo o que o Senhor nos tem dado (a salvação eterna; a nova vida
em Cristo; a família menor e a família da fé; os amigos; o ar que
respiramos; o alimento que nos sustém; o abrigo da moradia etc.)
Súplica:
 SOS ORAÇÃO (CASOS GRAVES)
 Pelo ajuntamento da igreja em todo o mundo.
 Pela igreja perseguida.
 Pela unção espiritual sobre os mensageiros de Deus (Pastores,
Missionários, Pregadores e Professores).
 Pela propagação do Evangelho e a salvação dos não alcançados.
 Pela santificação dos remidos do Senhor.
 Por verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em
verdade.
 Pelo serviço contínuo e incansável dos servos de Deus em favor de
todos, principalmente dos domésticos na fé.

MOTIVOS ESPECÍFICOS
DATA

NOME/MOTIVO
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CADERNETA DE ORAÇÃO
 SEGUNDA-FEIRA ou DIARIAMENTE 

GRATIDÃO e SÚPLICA (por mim)
“Invoca-me, e te responderei; anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes.”(Jr 33.3)
Gratidão:
 Por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ele vai fazer.
 Por tudo o que o Senhor nos tem dado (a salvação eterna; a nova vida
em Cristo; a família menor e a família da fé; os amigos; o ar que
respiramos; o alimento que nos sustém; o abrigo da moradia etc.)
Súplica:
 SOS ORAÇÃO (CASOS GRAVES)
 Vitória Espiritual: para que eu alcance vitória sobre as tentações e
sobre as investidas do maligno.
 Santificação: para que eu viva uma vida santa diante de Deus e dos
homens.
 Testemunho Cristão: para que eu seja um instrumento nas mãos de
Deus levando a mensagem de salvação a outras pessoas.
 Necessidades Fisiológicas: para que eu obtenha todas as coisas
necessárias à manutenção da vida do corpo e da mente.
 Necessidade de Proteção: para que eu seja guardado do mal
(acidental ou intencional).
 Necessidade de Cura: para que eu seja curado do corpo ou da mente.
 Necessidades Profissionais e Financeiras: bom emprego, bom
ambiente de trabalho, realização profissional, independência financeira.
 Necessidades Familiares e Sociais: cônjuge segundo a vontade de
Deus, harmonia conjugal, família ajustada, parentes amigáveis, amigos
verdadeiros, vizinhos tranquilos etc.
 Necessidades Diversas: Sabedoria, Paz, Equilíbrio, Realização,
Sentimento de Utilidade etc.

MOTIVOS ESPECÍFICOS
DATA

NOME/MOTIVO
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CADERNETA DE ORAÇÃO
 TERÇA-FEIRA ou DIARIAMENTE 

PELOS MEUS FAMILIARES
“Perseverai na oração, vigiando com ações de graças.” (Cl 4.2)

Gratidão: ....
Súplica:
 SOS ORAÇÃO (CASOS GRAVES)
 Salvação: para que recebam a Jesus como Salvador e Senhor de suas
vidas.

 Sustento: para que tenham o necessário à sua subsistência.
 Proteção: para que sejam guardados do mal (acidental ou intencional).
 Santificação: para que vivam uma vida santa diante de Deus e dos
homens.

 Cura: para que sejam curados do corpo ou da mente.

MOTIVOS ESPECÍFICOS
DATA

NOME/MOTIVO
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CADERNETA DE ORAÇÃO
 QUARTA-FEIRA ou DIARIAMENTE 

PELA IGREJA – REINO DE DEUS
“com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda
perseverança e súplica por todos os santos” (Ef 6.18)

Gratidão: ....
Súplica:

 SOS ORAÇÃO (CASOS GRAVES)
Para que sejamos instrumentos da realização da vontade de Deus na terra.

 Pelas Igrejas Locais e Congregações (Liderança, Membros e Atuação).
 Pelos Obreiros / Missionários.
 Pelas Instituições Paraeclesiásticas (Missionárias, de Ensino, de
Assistência Social etc.).

 Pelos Projetos / Programas Especiais.
 Pela Salvação dos Povos.

MOTIVOS ESPECÍFICOS
DATA

NOME/MOTIVO
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CADERNETA DE ORAÇÃO
 QUINTA-FEIRA ou DIARIAMENTE 

PELA NAÇÃO, INSTITUIÇÕES e AUTORIDADES
“Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de
graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos
de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito.” (1Tm
2.1-2)

Gratidão: ....
Súplica:

 SOS ORAÇÃO (CASOS GRAVES)
Para que as autoridades exerçam com sabedoria e competência as suas
respectivas funções, competências e obrigações.

 Pela Nação: Nível Federal, Estadual e Municipal.
 Por Justiça Social, Bem-estar e Paz no Mundo.
 Pelo quarteto da vulnerabilidade: VIÚVAS, ÓRFÃOS, ESTRANGEIROS e

POBRES (Zc 7.10).









Pelos Encarcerados.
Pelas instituições que cuidam de pessoas enfermas ou necessitadas.
Pelas empresas e instituições que empregam pessoas.
Pelas Autoridades Familiares: Pais, Responsáveis.
Pelas Autoridades Eclesiásticas: Pastores, Presbíteros, Diáconos.
Pelas Autoridades Empresariais: Lideranças.
Pelas Autoridades Governamentais: Civis e Militares.
o Executivo: Presidente, Ministros, Governadores, Prefeitos, Secretários.
o Legislativo: Senadores, Deputados Federais e Estaduais, Vereadores.
o Judiciário: Ministros, Desembargadores, Juízes etc.
o Forças Armadas, Polícias, Forças de Segurança.

MOTIVOS ESPECÍFICOS
DATA

NOME/MOTIVO
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CADERNETA DE ORAÇÃO
 SEXTA-FEIRA ou DIARIAMENTE 

PELO PRÓXIMO/FAMÍLIAS
“Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo,” (Jd
1.20)
“Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados.
Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.” (Tg 5.16)

Gratidão: ....
Súplica:

 SOS ORAÇÃO (CASOS GRAVES)
 Salvação: para que recebam a Jesus como Salvador e Senhor de suas
vidas.

 Sustento: para que tenham o necessário à sua subsistência.
 Proteção: para que sejam guardados do mal (acidental ou intencional).
 Santificação: para que vivam uma vida santa diante de Deus e dos
homens.

 Cura: para que sejam curados do corpo ou da mente.

MOTIVOS ESPECÍFICOS
DATA

NOME/MOTIVO
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CADERNETA DE ORAÇÃO
MOTIVOS ESPECÍFICOS
DATA

NOME/MOTIVO
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CADERNETA DE ORAÇÃO
 SÁBADO ou DIARIAMENTE 

CULTUANDO A DEUS

“Tributai ao SENHOR a glória devida ao seu nome; ….; adorai o SENHOR na beleza da sua
santidade.” (1Cr 16.29)
Dedique um tempo especial para, a sós com Deus, cultuá-lo em espírito e
em verdade (Jo 4.23-24):





Confessando: para que eu obtenha o perdão dos pecados cometidos
(por comissão – pensamentos, palavras e ações; ou, por omissão) e
assim possa me aproximar de Deus.
Agradecendo: pelas bênçãos recebidas, desde o alimento até as
bênçãos espirituais, mas, também, nas e pelas provações (Ef 5.20).
Adorando, Exaltando, Louvando e Glorificando:

Adorar a Deus é prostrar-se submisso diante dele, cultuá-lo, dedicar-lhe
amor extremo, devoção e veneração como o ser mais sublime do universo
(Gn 24.26; Ex 34.8; 1Sm 1.3; Mt 8.2; 9.18; 15.25).
Exaltar a Deus é colocá-lo em lugar alto, elevá-lo, erguê-lo, exalçar e
levantar seu ser acima de qualquer outro.
Louvar a Deus é expressar o reconhecimento da sua grandeza, dos seus
méritos, dos seus atributos incomparáveis e inigualáveis: Onipotência,
Onipresença, Onisciência, Eternidade, Amor, Perfeição, Santidade, Verdade,
Justiça, Fidelidade, Misericórdia etc. (1Cr 16.4; Dt 10.21; 26.16).
Glorificar a Deus é atribuir-lhe glória eterna e celestial e a ninguém mais
(Sl 18.49; 22.23; Jo 21.19; Rm 1.21).
Portanto, nós adoramos, exaltamos, louvamos e glorificamos a Deus por
quem ele é: “Tributai ao SENHOR a glória devida ao seu nome; ….; adorai
o SENHOR na beleza da sua santidade.” (1Cr 16.29; ver tb Sl 96.9); e, pelos
seus poderosos feitos: “Louvai-o pelos seus poderosos feitos; louvai-o
consoante a sua muita grandeza.” (Sl 150.2; ver tb Sl 59.16; 138.2; Is
25.1).

Adoração:
a)Só a Deus (Mt 4.10); b)Fruto de um compromisso de vida (Mt 15.7-9);
c)“Em espírito” (não exatamente com expressões externas) e “em verdade”
(com sinceridade) (Jo 4.20-24).
Súplica: SOS ORAÇÃO (CASOS GRAVES)
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CADERNETA DE ORAÇÃO
TEXTOS PARA SUA INSPIRAÇÃO
“Vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do SENHOR, que nos
criou.” (Sl 95.6)
“Adorai o SENHOR na beleza da sua santidade; tremei diante dele, todas as
terras.” (Sl 96.9)
“Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder,
porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a
existir e foram criadas.” (Ap 4.11)
“Só tu és SENHOR, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a
terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles; e tu os
preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora.” (Ne 9.6)
“Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és
santo; por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus
atos de justiça se fizeram manifestos.” (Ap 15.4)
“Quanto a mim, exultarei para sempre; salmodiarei louvores ao Deus de
Jacó.” (Sl 75.9)
“Oh! Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para
sempre.” (Sl 136.26)
“Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus; e em toda a terra esplenda a tua
glória.” (Sl 57.5)
“ao Deus único e sábio seja dada glória, por meio de Jesus Cristo, pelos
séculos dos séculos. Amém!” (Rm 16.27)
A Deus, supremo Benfeitor,
Anjos e homens deem louvor;
A Deus o Filho, a Deus o Pai,
E a Deus Espírito, glória dai. Amém.
(Hinário Novo Cântico – nº 6)
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CADERNETA DE ORAÇÃO
MOTIVOS ESPECÍFICOS
DATA

NOME/MOTIVO
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CADERNETA DE ORAÇÃO
RESPOSTAS DE ORAÇÃO
INÍCIO

FIM

MOTIVO/RESULTADO
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“Tu, porém, quando orares, entra no teu
quarto e, fechada a porta, orarás a teu
Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê
em secreto, te recompensará.” (Mt 6.6)
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