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SEMANA
DE ORAÇÃO

Ig re ja  Presbi te r iana do  Campo Be lo

01 – 07.01.2018

ORAÇÃO: O QUE É?

➢Em seu sentido mais básico, oração é uma

forma de comunicação: a comunicação do

filho com o Pai Celestial. Ana, a mãe de

Samuel, a definiu como “derramar a alma

perante o Senhor” (1Sm 1.15).

➢Há, todavia, diferentes tipos de oração!
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ADORAÇÃO

“Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; bendirei o teu nome
para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e
louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o
SENHOR e mui digno de ser louvado; a sua grandeza
é insondável. Uma geração louvará a outra geração as
tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos.
Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e
nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus
feitos tremendos, e contarei a tua grandeza.
Divulgarão a memória de tua muita bondade e com
júbilo celebrarão a tua justiça”. SALMO 145.1-7

1

CÂNTICO É O TEU POVO

É o teu povo aqui presente

Todos numa só voz

Declarando que só tu és grande

Exaltamos teu doce nome

Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus

1
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CÂNTICO É O TEU POVO

Pois, és Santo, sim, és Digno

De louvor e de ser adorado

És bondoso, Pai querido

Dentre todas as coisas

Tu és verdadeiro Senhor

2

“Em ti, SENHOR, me refugio; não seja eu jamais
envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me;
inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim
uma rocha habitável em que sempre me acolha;
ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha
e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos
do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois
tu és a minha esperança, SENHOR Deus, a minha
confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho
apoiado desde o meu nascimento; do ventre materno
tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores
constantemente”. SALMO 71.1-6

2PETIÇÃO
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CÂNTICO PAI NOSSO

Pai nosso que estás nos céus

Santo é o teu nome

Venha a nós o teu Reino

Seja feita a tua vontade

1

CÂNTICO PAI NOSSO

Na terra como no céu

Venha o teu Reino

Na terra como no céu

Venha o teu Reino

2
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CÂNTICO PAI NOSSO

Pois teu é o Reino

Teu é o poder

E tua é a glória

Pra sempre, amém

3

CÂNTICO PAI NOSSO

Na terra como no céu

Venha o teu Reino

Na terra como no céu

Venha o teu Reino

4
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“Eu te amo, ó SENHOR, força minha. O SENHOR é a
minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador; o
meu Deus, o meu rochedo em que me refugio; o meu
escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte.
Invoco o SENHOR, digno de ser louvado, e serei salvo
dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram,
torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias
infernais me cingiram, e tramas de morte me
surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o
SENHOR, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu
templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe
penetrou os ouvidos”. SALMO18.1-6

3 SÚPLICA

HINO 128 COMUNHÃO PRECIOSA

Preciosas são as horas

Na presença de Jesus!

Comunhão deliciosa

Da minha alma com a luz

Os cuidados deste mundo

Não me podem abalar,

Pois é ele o meu abrigo

Quando o tentador chegar. (bis)

1
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HINO 128 COMUNHÃO PRECIOSA

Ao sentir-me rodeado

De cuidados terreais,

Irritado e abatido,

Ou em dúvidas fatais,

A Jesus eu me dirijo

Nesses tempos de aflição;

As palavras que ele fala

Trazem paz consolação. (bis)

2

HINO 128 COMUNHÃO PRECIOSA

Se confesso meus temores,

Toda a minha imperfeição,

Ele escuta com paciência

Essa triste confissão.

Com ternura repreende

Meu pecado e todo o mal;

É Jesus o meu Amigo,

O melhor e o mais leal. (bis)

3
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HINO 128 COMUNHÃO PRECIOSA

Se quereis saber quão doce

É a divina comunhão,

Podereis mui bem prová-la

E tereis compensação.

Procurai estar sozinhos

Em conversa com Jesus,

Provareis na vossa vida

O poder que vem da cruz. (bis)

4

“Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e
disse: Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Filho, para que o
Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade
sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a
todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam
a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste
(...) Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo
(...) É por eles que eu rogo; não rogo pelo mundo, mas por
aqueles que me deste, porque são teus; ora, todas as minhas
coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas; e, neles, eu sou
glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no
mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai santo, guarda-
os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim
como nós”. JOÃO17.1-11

4 INTERCESSÃO
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“Rendei graças ao SENHOR, invocai o seu nome,
fazei conhecidos, entre os povos, os seus feitos.
Cantai-lhe, cantai-lhe salmos; narrai todas as suas
maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome;
alegre-se o coração dos que buscam o SENHOR.
Buscai o SENHOR e o seu poder, buscai
perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das
maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos
juízos dos seus lábios”. 1 CRÔNICAS 16.8-12

5 GRATIDÃO

CÂNTICO TU ÉS SOBERANO

Tu és Soberano sobre a terra

Sobre os céus tu és Senhor, absoluto

Tudo que existe e acontece

Tu o sabes muito bem, tu és tremendo

1
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CÂNTICO TU ÉS SOBERANO

E apesar dessa glória que tens

Tu te importas comigo também

E este amor tão grande eleva-me

Amarra-me a ti; tu és Tremendo

2


