Calendário de Oração
Maio

2016

TEMA DO MÊS: A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA
“E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma ajudadora
idônea para ele. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua
mulher e serão ambos uma carne. (...) E Deus os abençoou, e Deus lhes disse:
Oremos pelas famílias de nosso país e também pela Igreja Metodista (24 de maio –
Dia do Coração Aquecido).
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Agosto

2016

TEMA DO MÊS: RENOVAÇÃO
“E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da
vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita
vontade de Deus.” Romanos 12.2
Oremos pelos funcionários/as técnicos administrativos da Educação Metodista.

“Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas
um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que
luta de tudo se abstém; eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível; nós,
porém, uma incorruptível.” I Coríntios 9.24-25
Oremos pelo atletas que se preparam para as Olimpíadas e Paraolimpíadas.

TEMA DO MÊS: FAMÍLIA, UM SINAL DO REINO DE DEUS
“Ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda quando for velho, não se
desviará dele.” Provérbios 22.6
enfermos, para que os pais tenham responsabilidade no cuidado e educação dos
constituindo suas famílias.

Setembro

2016

TEMA DO MÊS: FORÇAS EM DEUS
“Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito
inabalável.” Salmo 51.10
pessoas idosas e pelas pessoas envolvidas com a alfabetização.

Outubro

2016
TEMA DO MÊS: HUMILDADE
“Quem se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. E
qualquer que receber em meu nome uma criança, a mim me recebe.” Mateus 18.4-5
Oremos pelas crianças dos Colégios da Educação Metodista e pelos proclamadores
(as) do Evangelho.

Novembro

2016
TEMA DO MÊS: PAZ
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir; eu vim para que tenham vida
e a tenham com abundância”. João 10:10
Oremos pelas familias enlutadas.
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2016

Janeiro

2017

Fevereiro

2017

Março

2017

TEMA: NATAL
“Então disse Maria: "Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra
em Deus, meu Salvador;” Lucas 1.46-47
Poesia: Uma estrela vai se acender para que a esperança
Não morra e faça nascer de novo a criança. – Flávio Irala
Oremos pela humanidade.

TEMA DO MÊS: EXERCITANDO A NOSSA GRATIDÃO A DEUS
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante
de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.”
Filipenses 4.6
Oremos agradecendo pela liberdade de cultos no Brasil, pelas pessoas adultas,
pelas que constroem a paz, pelas que lutam pela democracia e pelas que
vivenciam a tolerância religiosa.

TEMA DO MÊS: MEIO AMBIENTE
“Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o
lavrar e guardar.” Gênesis 2.15
Pensamento: Nesses tempos de céus de cinzas e chumbos, nós precisamos
de árvores desesperadamente verdes. Mário Quintana
Oremos pelas pessoas que cuidam da terra.

TEMA DO MÊS: CRISTO = VIDA
“Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá!” João 11.25
Oremos por aqueles e aquelas que precisam conhecer o Senhor da Vida.

Abril

2017

TEMA DO MÊS: RECOMEÇO
“Eu disse: tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias...” Salmo 31.14,15
Oremos pelas pessoas que precisam RECOMEÇAR!
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