21 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO - PREPARAÇÃO PARA OS 40 DIAS DE COMUNIDADE
DIA 01: 22/02/16
Alvo de Oração: Que todas as pessoas em nossa igreja e comunidade vivam em harmonia, respeito e apreciação uns pelos
outros, amando tanto quanto Deus nos amou.
Versículo do dia:
"eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os
amaste, como também amaste a mim." João 17.23
DIA 02: 23/02/2016
Alvo de Oração: Que os propósitos de Deus sejam alegremente vividos para Sua glória!
Versículo do dia:
"pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer
principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele." Colossenses 1.16
DIA 03: 24/02/2016
Alvo de Oração: Que busquemos alcançar outros a fim de compartilhar nossa fé.
Versículo do dia:
" o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco."
I João 1.3a
DIA 04: 25/02/2016
Alvo de Oração: Que a comunhão seja vivida de forma que pertençamos uns aos outros em amor.
Versículo do dia:
"... perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações." Atos 2.42
DIA 05: 26/02/2016
Alvo de Oração: Que através do discipulado possamos crescer juntos espiritualmente.
Versículo do dia:
"Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo" Mateus 28.19
DIA 6: 27/02/2016
Alvo de Oração: Que sirvamos uns aos outros humilde e sacrificialmente.
Versículo do dia:
"Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus." I Pedro
4.10
DIA 07: 28/02/2016
Alvo de Oração: Que tenhamos sempre o prazer de adorar e glorificar a Deus uns com os outros!
Versículo do dia:
"falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais " Efésios 5.19
DIA 08: 29/02/2016
Alvo de Oração: Que o coração de cada homem, mulher, adolescente e criança esteja preparado para o que Ele deseja fazer em
cada vida durante a Campanha dos 40 Dias de Comunidade, especialmente aqueles que fazem parte de nossa vizinhança e ainda
não conhecem o Senhor.
Versículo do dia:
"Santificai-vos, porque amanhã o SENHOR fará maravilhas no meio de vós" Josué 3.5
DIA 09: 01/03/2016
Alvo de Oração: Proteção de Deus contra as distrações, aflições, problemas e preocupações que possam afetar cada indivíduo
que estará participando desta campanha ou trabalhando atrás das cortinas como voluntário.
Versículo do dia:
"lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." I Pedro 5.7
DIA 10: 02/03/2016
Alvo de Oração: A presença de Deus na vida de cada pessoa que Ele pessoalmente desafiar a dar um pequeno passo (ou uma
volta gigante) para viver uma vida em comunidade.
Versículo do dia:
"porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade." Filipenses 2.13

DIA 11: 03/03/2016
Alvo de Oração: A provisão de Deus de energia, tempo e recursos para cada indivíduo que saiu em fé para servir, de forma
altruísta, como um Coordenador, Anfitrião, Líder ou Líder-Aprendiz.
Versículo do dia:
"E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades." Filipenses 4.19

DIA 12: 04/03/2016
Alvo de Oração: Graça de Deus liberada na vida de cada pessoa envolvida na campanha, enviando uma onda de crescimento
espiritual através da nossa comunidade – incluindo nossas igrejas, vizinhança, escolas e negócios.
Versículo do dia:
"...crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia
eterno." II Pedro 3.18
DIA 13: 05/03/2016.
Alvo de Oração: Salvação de Deus para cada pessoa que não tomou ainda a decisão de comprometer sua vida a Jesus Cristo; para
que as Boas Novas sejam comunicadas de maneira clara e poderosa a cada pessoa.
Versículo do dia:
"o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade". II Timoteo 2.4
DIA 14: 06/03/2016
Alvo de Oração: Bênçãos de Deus derramadas nos indivíduos e famílias que são influências santas em suas casas, igrejas e
comunidade.
Versículo do dia:
"Pois o supres das bênçãos de bondade; pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro." Salmo 21.3
DIA 15: 07/03/2016
Alvo de Oração: Sabedoria de Deus, dada a cada pai ou educador, como também para cada igreja, negócio e líder de comunidade
que, corajosamente, se dispuseram a impactar vidas para Cristo durante a campanha dos 40 Dias.
Versículo do dia:
"Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera; e ser-lhe-á
concedida." Tiago 1.5
DIA 16: 08/03/2016
Alvo de Oração: Convicção de pecado na vida de cada pessoa, juntamente com um desejo de se arrepender; dar e receber
perdão; e ser reconciliado com Deus e com os outros.
" Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." I João 1.9
DIA 17: 09/03/2016
Alvo de Oração: Toque de cura de Deus para todos aqueles que sofrem de preocupações físicas, emocionais e psicológicas que
possam impedi-los de participar, integralmente, desta campanha.
"Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre
ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." Isaías 53.5
DIA 18: 10/03/2016
Alvo de Oração: Poder de Deus tocando o coração de cada pessoa para responder a Ele com honra, gratidão e louvor.
Versículo do dia:
" Exalta-te, SENHOR, na tua força! Nós cantaremos e louvaremos o teu poder." Salmos 21.13
DIA 19: 11/03/2016
Alvo de Oração: Ousadia para cumprir os desafios que serão propostos durante as ministrações dadas pelos pastores.
Versículo do dia:
"Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento;" Mateus 3.8
DIA 20: 12/03/2016
Alvo de Oração: Inspiração de Deus para os pastores que ministrarão as mensagens nos domingos dos 40 Dias.
Versículo do dia:
"Depois, estendeu o SENHOR a mão, tocou-me na boca e o SENHOR me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras."
Jeremias 1.9
DIA 21: 13/03/2016
O crescimento dado pelo Senhor em cada pequeno grupo, para que muitas vidas sejam alcançadas ao longo dessa campanha.
Versículo do dia:
"... Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos." Atos 2.47b

