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Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

Pelo arrependimento de nossos pecados
Pelo m da Pandemia do CoronaVírus
Pela salvação e prosperidade de nossa cidade
Pela eleição municipal de nossa cidade

Motivos do Propósito
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IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Aberto a todos
Ore sempre em nome de Jesus

ao fazer suas orações



Jejum e Oração
#OreporCassilândia

Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor, 'planos de fazê-los prosperar 
 e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11

Reexão: Os planos de Deus sempre são os melhores. Se dermos vazão e abertura para Deus, 
viveremos tempos de prosperidade e bênçãos. O problema é que muitas vezes vivemos os nossos planos, de nosso jeito,

sem considerar o que Deus sonhou para nossas vidas. Como é bom saber que Deus tem planos de prosperidade. 
Que possamos entender que os planos de Deus para nossa cidade são maravilhosos. Que possamos buscar então a Deus. 

Pedidos de Oração: Arrependimento por não vivermos os planos de Deus. E que a cidade se volte para Deus. 
Para que nossas casas experimentem da proteção de Deus de toda enfermidade e tragédias. Que os casamentos

sejam restaurados e abençoados por Deus. 

24 de junho de 2020

Dia 1
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Texto bíblico: Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó,cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, Salmos 146:5.
Reexão: São dias difíceis que temos vivido com a Pandemia do Corona Vírus. São muitas incertezas mas uma possibilidade

de buscarmos em Deus o auxílio e a força para vencer esse momento de tribulação. Deus não é uma fuga. Na verdade
ele é nosso auxílio, abrigo e esconderijo. Com ele temos segurança e esperança para vencermos toda e qualquer 

adversidade em nossas vidas. Por isso que o início deste propósito seja uma possibilidade para que possamos nos achegar
e nos aproximarmos de Deus. Feliz é quem entende isso e vive todos os dias de sua vida. 

Pedidos de Oração: Pelo m da Pandemia para que Deus sare nossa cidade. Que Deus fortaleça os prossionais de 
saúde que estão lutando pela saúde da população. 

25 de junho de 2020

Dia 2
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Dia 3
Texto bíblico: Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido". Lucas 19:10

Reexão: Em uma sociedade materialista e ateísta pensar em salvação é algo distante e abstrato. Mas a história de 
Jesus, sua vinda e vida testemunha que precisamos de salvação. Quem realmente precisa ser salvo? Alguém que está

perdido, se afogando e sem possibilidades. Jesus veio no século 1 para salvar a humanidade. Conhecer a Jesus é
fundamental para que possamos alcançar a salvação e vida eterna. Saber que ele veio buscar e salvar revela um Deus

que nos ama e se importa com nossa realidade. 
Pedidos de Oração: Pela salvação das pessoas de nossa cidade. Para que todos conheçam a Jesus de verdade.

Para que os pais sejam responsáveis e zelosos pela vida, educação e vida espiritual dos lhos.  

26 de junho de 2020
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Texto bíblico: Antes de tudo, recomendo 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 pacíca, com toda a piedade e dignidade. 1 Timóteo 2:1-2
Reexão: A vida política de nossa cidade precisa ser coberta com oração. A maioria sabe apenas criticar as autoridades. 

Evidente que devemos scalizar o poder público. Mas temos que orar em favor dos três poderes de nossa nação.  
É nosso dever orarmos por aqueles que ocupam função de autoridade. É uma recomendação bíblica orarmos por aqueles
que nos governam, para que eles tenham a bênção de Deus sobre nossa cidade. Imagine se os mais de 20 mil habitantes

de nosso município orarem com fervor pelo prefeito e vereadores? Com certeza nesse dia haverá uma revolução. 
Pedidos de Oração: Por sabedoria aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciario. Para que sejam justos e corretos. 

Para que nossa cidade seja guardada por Deus nesta Pandemia do Corona Vírus. 

27 de junho de 2020

Dia 4
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Texto bíblico: Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23
Reexão: As vezes tenho a sensação que as pessoas não levam a sério o assunto pecado. Tratam como se fosse normal.

Realmente a vida do pecado é uma desgraça, pois é o resultado de alguém que está em desarmonia com Deus. 
A Bíblia Sagrada denúncia que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É importante frisar que podemos viver sem 
qualquer coisa, exceto a glória de Deus. A vida de Deus é algo que necessitamos. Então que possamos deixar a vida no 

pecado e nos concentrarmos em buscarmos mais a Deus. Em tempos como esse que estamos passando com o Corona 
Vírus deveríamos nos esforçar em deixar a vida no pecado e abraçarmos a vida de Deus. 

Pedidos de Oração: Para que os que vivem no pecado se voltem para Deus. Para que Deus liberta vidas das drogas. 
Para que o turismo em nossa cidade possa se consolidar através de estratégias ecazes que gerem renda e progresso. 

28 de junho de 2020

Dia 5
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Acesse: 

Texto bíblico: Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. 
Tirarei a doença do meio de vocês. Êxodo 23:25

Reexão: Cremos que devemos sempre conar nossa vida e saúde nas mãos de Deus. A medicina é obra da capacidade
humana recebida do Deus Criador. Porém há momentos e doenças que apenas o milagre de Deus pode curar.

Há doenças e situações que inclusive apenas Deus pode agir. Quantas vezes o médico se dirigiu a família e armou
que dali para frente apenas se fosse Deus, enm a fé das pessoas? Que possamos crer que Deus pode curar e abençoar.  

Pedidos de Oração: Para que vidas sejam curadas do Corona Vírus e outras doenças. Que as pessoas possam crer na cura. 
Para que acabe a dependência das pessoas de bebida alcoólica, cigarro e outras drogas. 

29 de junho de 2020

Dia 6



Jejum e Oração
#OreporCassilândia

Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico: Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus 
o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:9

Reexão: Acreditar que uma religião é capaz de salvar as pessoas é um dos maiores erros que nossa geração tem cometido. 
Só existe salvação em Jesus. Por isso a importância de crer nele e confessar seu senhorio em vida. O lance é confessar

com a boca e crer no coração. Confessar e crer produz uma transformação imensa e intensa na vida das pessoas. 
É claro que sempre é mais fácil querer conhecer a Jesus pelo caminho da religião. O que já adianto é perda de tempo

e distorções. Temos que abrir a Bíblia Sagrada e através dela entender e crer no Cristo vivo e ressurreto. 
Pedidos de Oração: Para que Jesus seja confessado e crido por toda nossa cidade como único Senhor. Ore pelos vereadores

para que tenham graça e sabedoria para aprovarem leis justas e trabalharem pelo bem de nossa cidade. 

30 de junho de 2020

Dia 7
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Acesse: 

Texto bíblico: Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua conança nele, para que vocês
 transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15:13

Reexão: Em um mundo permeado de tristezas, escuridão e pessoas perturbadas em suas almas, saber que Deus pode
nos encher de esperança, alegria e paz é maravilhoso. E o caminho para isso é conar em Jesus de coração. Deus é uma

fonte inesgotável para nossas vidas. Não deixe Deus de fora de sua vida. Pois uma vida sem Deus geralmente é permeado
de vazio, escuridão e falta de sentido. Mas com Deus tudo é diferente e especial.   

Pedidos de Oração: Que Deus possa levantar homens e mulheres capazes de conduzir nossa cidade pelo caminho 
da prosperidade. Para que as pessoas depressivas e vazias sejam curadas por Jesus. Pelos pecuaristas de

 nossa cidade e região, para que todo nosso rebanho de gado e outras criações prosperem. 

01 de julho de 2020

Dia 8
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Texto bíblico: Portanto, pensem nisto: Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz comete pecado. Tiago 4:17
Reexão: Estamos jejuando e orando para nos arrepender de nossos pecados. Infelizmente muitos vivem anestesiados

pelas coisas do pecado. E um dos maiores é saber que deve-se fazer o bem e não se faz. Maldade é pecado. Mas também
deixar de fazer o bem para o próximo é tão pecado quanto atos de maldade. Deus é bom, então seja bom em tudo. 
Ame as pessoas, faça a diferença, seja solidário ao próximo. E não espere nada em troca. Nessa Pandemia do Corona

Vírus temos a oportunidade de ajudar e socorrer os que tanto precisam de nossa ação.
Pedidos de Oração: Para que as pessoas se arrependam de suas maldades. Para que os que fazem o bem perseverem

em agir corretamente e bondosamente. Peça a Deus em favor do Sindicato Rural, Associação Comercial e todos os demais
Sindicatos de nossa cidade. Para que Deus abençoe e guarde diretorias, funcionários e associados. 

02 de julho de 2020

Dia 9
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Texto bíblico: O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança 
para sempre. Salmos 73:26

Reexão: Nunca é fácil car doente. Geralmente o tempo da enfermidade sempre é algo bem dicil. Não apenas
o Corona Vírus, mas todas as doenças. O mais importante nisso tudo é nossa esperança estar em Deus. É entendermos

que em Deus até mesmo na enfermidade podemos ter vitória através de Jesus. A oração do salmista nos fortalece
e nos enche de esperança. O corpo e o coração fraquejar é terrível. Mas Deus pode nos fortalecer e ajudar. 

Se acaso você ou alguém de sua família está vivendo dias de enfermidade, coloque sua vida e conança em Deus. 
Pedidos de Oração: Pela saúde da população de nossa cidade. Para que Deus renove as forças dos que estão sofrendo.

Para que nossa rede de saúde pública e privada melhore cada dia mais. 

03 de julho de 2020

Dia 10



Jejum e Oração
#OreporCassilândia

Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico: Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: 
"Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa". Atos dos Apóstolos 16:30-31

Reexão: A Bíblia Sagrada aponta sempre para a pessoa de Jesus. O lho de Deus é o segredo, o caminho, a verdade,
a vida, a salvação das pessoas e famílias. E o que nos conecta com ele é a fé. É crer em Jesus de todo coração.

No texto bíblico nos deparamos com a história do carcereiro, que ao ver as cadeias dos presos que ele vigiava se soltarem,
o mesmo pensou em se matar. Infelizmente o suicídio tem sido uma realidade em nossa sociedade. Graças a Deus 

Paulo e Silas impediram o carcereiro de se matar e lhe apresentaram o caminho da salvação, Jesus.  
Pedidos de Oração: Para que as famílias de nossa cidade sejam restauradas. Casamentos saudáveis, relação pais e lhos.

Pelas pessoas com pensamentos de suicídio para que busquem ajuda e fujam dessa possibilidade. 

04 de julho de 2020

Dia 11
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Texto bíblico: Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer! Salmos 33:12
Reexão: As vezes as pessoas sofrem de amnesia e se esquecem da importância da religião cristã em nossa sociedade

moderna. Apenas para entendermos, antes do cristianismo quase 99% da população mundial era analfabeta por exemplo.
Com o surgimento do cristianismo escolas e universidades foram criadas ao derredor do planeta. 

Através da fé cristã, na Europa foram estabelecido os direitos humanos, que tem regido nossa sociedade e possibilitado 
um mundo mais justo e tranquilo para se viver. Os valores de Jesus atenuaram a barbare humana. 

noção de higiêne e empreendedorismo. A espiritualidade cristã que prega relacionamento com Deus faz toda diferença. 
Pedidos de Oração: Para que Deus traga ótimos negócios para nossa cidade ainda em 2020. Para que o Prefeito de 

nossa cidade e os atuais vereadores, por suas vidas e famílias.  

05 de julho de 2020

Dia 12
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Texto bíblico: Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; de fato, o pecado é a transgressão da Lei. 1 João 3:4
Reexão: Dizem que aonde não há lei o caos impera. Talvez seja por isso que o Universo é regido por leis. Deve ter sido com

essa ideia que Deus estabeleceu mandamentos com Adão e Eva, Abraão, Davi, Povo de Israel e também conosco. 
O problema é que o pecado humano é a sintese da rebelião humana em transgredir a Lei de Deus. Nosso desejo nesses
dias de oração e jejum por nossa cidade é que nossa população se conscientize que precisa viver e obdecer não apenas

as leis humanas, mas acima de tudo as leis de Deus expressas na Escritura Sagrada. 
Que hoje seja dia de nos arrependermos dessa maneira de viver. Nos rendendo aos pés de Jesus. 
Pedidos de Oração: Para que a população de nossa cidade tenha desejo de obedecer a Deus. 

Interceda pelo comércio de nossa cidade para que sejamos uma cidade próspera em Deus. 

06 de julho de 2020

Dia 13
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Texto bíblico: Moisés tinha cento e vinte anos de idade quando morreu; todavia, nem os seus olhos nem o seu vigor
 tinham se enfraquecido. Deuteronômio 34:7

Reexão: Leia mais uma vez o texto bíblico de hoje. Que lindo testemunho. Servir a Deus é a melhor escolha que 
podemos fazer. Do mesmo modo quando optamos em andar com  Deus através de Jesus uma proposta nos é apresentada, 

de termos vida em abundância.O que envolve nossa vida como um todo.  Moisés é um testemunho disso de que quando 
andamos com Deus somos abençoados. Sugiro que aqueles que não compreendem a bênção que é servir a Deus procurem 

uma Igreja cristã e busque experimentar isso pessoalmente. E certamente verás os maravilhosos resultados. 
Pedidos de Oração: Para que as pessoas com doenças crônicas sejam sustentadas e curadas por Deus. Que os remédios

e tratamentos possam fazer efeito de cura na vida das pessoas de nossa sociedade. 

07 de julho de 2020

Dia 14
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Texto bíblico: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; 
não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9

Reexão: A primeira sensação que as pessoas costumam ter sobre Deus é a necessidade de serem aprovadas ou não por
 suas obras, que se trata de algo que temos que fazer para obtermos sua aprovação e salvação. Evidente que quem 

diz acreditar em Deus precisa ter uma vida condizente e coerente.  A salvação é um presente de Deus, fruto de sua graça 
salvadora. O que é preciso fazer? Crer em Jesus e se entregar a ele por inteiro. 

Pedidos de Oração: Para que as pessoas sejam libertas de toda religiosidade que em vez de aproximar de Deus as afasta.
Para que as pessoas de nossa cidade aprendam com Deus a serem mais graciosas e amorosas com os semelhantes. Para que 

toda a nossa cidade creia e entenda o grande amor de Deus revelado na cruz em Jesus. 

08 de julho de 2020

Dia 15



Jejum e Oração
#OreporCassilândia

Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico: Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça; também por meu intermédio
governam os nobres, todos os juízes da terra. Provérbios 8:15-16

Reexão: Já tivemos no Brasil a monarquia, a ditadura militar. E desde 1988 vivemos em uma democracia.  Sinceramente 
prero o governo Teocrático, que possui registros na Escritura Sagrada, quando o próprio Deus governava seu povo. 

Sabemos que isso não é mais possível. Porém Deus ainda estabelece reis e deseja que os mesmos o considerem 
no exercício de  seus ofícios. Que possamos desejar governos regidos pelos valores e princípios do Deus Criador. 

Pedidos de Oração: Para que os que ocuparem os Três Poderes em nossa cidade sejam sempre agentes de Deus na vida da
população. Lutando por justiça, pela dignidade humana, pelo respeito a família e ao bem estar da comunidade. Para que 

os esportistas prossionais, amadores de nossa cidade sejam guardados e abençoados por Deus.  
Peça a Deus em favor dos homens e mulheres que são juízes, promotores, advogados, delegados de nossa cidade 

09 de julho de 2020
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Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico: Jesus respondeu: "Digo a vocês a verdade: Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. João 8:34
Reexão: Talvez para quem não costuma freqüentar cultos evangélicos deve ter diculdade de entender por que falamos tanto 

contra o pecado na vida das pessoas. O pecado é uma falha humana que o acompanha desde o ventre materno. 
E a medida que crescemos corremos o risco de nos tornarmos escravos do pecado. E claramente os Evangelhos do Novo Testamento 

nos ensinam que Jesus é a única maneira de verdadeiramente sermos livres da escravidão do pecado. 
É tempo de ser livre em Jesus. Assim como apenas os juízes do fórum podem julgar nossas causas, apenas Jesus pode libertar

uma pessoa da vida do pecado. 
Pedidos de Oração: Para que as pessoas de nossa cidade sejam libertas de qualquer tipo de escravidão na vida do pecado. 
Para que as crianças sejam guardadas de toda inuência negativa como drogas, pedolia, violência, vícios e maus exemplos 

de ordem sexual e moral.  Pelos juízes, Conselho Tutelar, Casa de abrigo que sejam ecazes na proteção das crianças de nossa cidade.

10 de julho de 2020
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Acesse: 

Texto bíblico: Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. 
Eclesiastes 11:10

Reexão: Não há dúvidas que um dos maiores males de nossa geração é a ansiedade. Ela abafa, ilude, impede as pessoas de 
entenderem sua realidade. A exortação do texto bíblico é afastarmos o coração de toda ansiedade. Pois a ansiedade sempre

produz dor, vazio, sofrimento e diversas enfermidades no corpo de uma pessoa. A ansiedade é uma perturbação da alma. 
E com certeza ela se dissipa e resolve em Deus. Se estás ansioso, entregue nas mãos de Deus e vença a ansiedade. 

Pedidos de Oração: Para que as pessoas ansiosas sejam fortalecidas e curadas pelo Senhor Deus. Muitos populares estão sofrendo
com crises de ansiedade. Para que a medicina tenha sempre meios de ajudar aqueles que vivem ansiosos. Para que nessa Pandemia

do Corona Vírus as autoridades tenham sabedoria para resolver os problemas dessa crise mundial. 

11 de julho de 2020
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Acesse: 

Texto bíblico: "Eu asseguro: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, 
mas já passou da morte para a vida. João 5:24

Reexão: O maior benecio que alguém tem em sua vida quando serve a Deus de verdade é com toda certeza viver uma intensa 
transformação. Jesus assegura que os que crêem nele tem a vida eterna, não é condenado e passa da morte para a vida. 

Isso é a maior bênção de todas. Mais que bens materiais, dinheiro ou reconhecimento humano. 
Na verdade, salvação deveria ser a maior desejo de uma pessoa. O destino de nossas almas deveria ser uma preocupação

 e pergunta a ser respondida. Você tem certeza de sua salvação? Se não, se entregue a Jesus e busque andar com Deus. 
Pedidos de Oração: Pela vida dos nossos Policiais Militares e Civis, para que tenham proteção e graça de Deus em seu trabalho. 
Para que nossa cidade seja guardada por Deus da violência. Que sejamos uma cidade sempre pacica e cheia da paz de Deus.

Para que Deus abençoe e guarde os caminhoneiros e caminhoneiras que cruzam nossa cidade todos os dias.  

12 de julho de 2020

Dia 19



Jejum e Oração
#OreporCassilândia

Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico: ""Não blasfemem contra Deus nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Êxodo 22:28
Reexão: Quem poderia dizer que nunca teceu algum comentário jocoso sobre os governantes políticos? São poucas as pessoas. Na 

verdade de modo geral, infelizmente a maioria que exerce cargos públicos fazem jus as críticas. 
Em nossa nação tem prevalecido a corrupção e os desmandos da classe política.  Porém não devemos amaldiçoar as autoridades 
e sim abençoar. Para remover certos políticos existem as leis e o voto popular.  Nossa principal conduta como cristãos é a oração. 

Abençoe todos que ocupam função de autoridade. Mesmo que dê vontade de amaldiçoar. Abra sua boca para abençoar. 
Pedidos de Oração: Para que a população aprenda a abençoar em vez de amaldiçoar suas lideranças políticas. Para que o trânsito
de nossa cidade nas ruas e rodovia sejam direcionados pelo Senhor. Para que Deus possa enviar novas indústrias para nossa cidade

para que gere emprego e renda para nossa população nesses próximos anos. 

13 de julho de 2020
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Acesse: 

Texto bíblico: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbios 28:13
Reexão: Existe um princípio no Universo que precisa ser respeitado por todas as pessoas. A vida no pecado nos causa grandes

problemas. É impressionante. Deus abomina a vida no pecado. Não existe uma lista especica, mas é em síntese, errar o alvo, 
viver do nosso jeito. É o ato de rejeitar as verdades das Escrituras Sagradas.  O princípio em questão é o da conseqüência 
do pecado. Lembra aquele dia que fomos na praia, piscina, beira do rio, represa sem ltro solar com o céu cheio de nuvens 

e ao nal do dia já estávamos como um verdadeiro pimentão?  Isso ocorria e sempre se sucederá pois somos humanos 
a mercê da conseqüência do Sol. No versículo de hoje ca evidente que devemos fugir do pecado através da conssão e

 transparência, pois suas conseqüenciais são danosas e muitas vezes denitivas em nossa jornada na terra. 
Pedidos de Oração: Peça perdão por seus pecados, confesse diante de Deus crendo em seu perdão. Ore pela vida e trabalho dos

agricultores da agricultura familiar e pequenos criadores de nossa cidade. Que sejam prósperos e abençoados. 

14 de julho de 2020
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Acesse: 

Texto bíblico: O exercício físico é de pouco proveito; a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa 
da vida presente e da futura. 1 Timóteo 4:8

Reexão: Somos a geração mais hedonista de todas as épocas. O mito de Narciso, que morreu ao se apaixonar ao ver sua 
imagem no reexo do rio. Reza a lenda que ele se jogou na água se afogou. Narciso seria um santo homem em nossos dias 

em que o Instagram e demais redes sociais testemunham a egolatria humana. Não sou contra atividades físicas. 
O exercício sempre foi algo importante. E creio que devemos fazer diariamente. Mas o Apóstolo Paulo

está dizendo que existe algo mais importante que a atividade física. Que é a piedade, a  vida com Deus. A busca
em ter uma vida devocional e o desejo de se viver em santidade em uma geração dada ao pecado.  

Pedidos de Oração: Pela Secretaria de Saúde, Comitê do Covid-19 e equipes das Unidades Básicas de Saúde,  hospitais São Lucas
 e Santa Casa, para que tenham força, estratégia e proteção para lidar com a Pandemia do Corona Vírus em nossa cidade. 

15 de julho de 2020
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Acesse: 

Texto bíblico: Esta armação é el e digna de toda aceitação: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, 
dos quais eu sou o pior. 1 Timóteo 1:15

Reexão: Um dos principais motivos que me fez ser cristão e amar servir a Deus a meu ver é a maneira honesta como a Igreja trata
as questões da vida. Quando cheguei na Igreja descobri que era um pecador, que estava condenado, mas que Deus me 

amava e queria me salvar. É interessante que no texto bíblico deste dia, o Apóstolo Paulo arma ser o pior dos pecadores. 
E sabemos que em religião é muito difícil um líder da posição e qualidade de Paulo reconhecer isso. 

É muito importante saber que somos pecadores. Porém há salvação para os pecadores.  Jesus veio ao mundo para nos salvar. 
Pecadores podem ser salvos através de Jesus. Basta se arrepender e se entregar a ele. Creia nisso. 

Pedidos de Oração: Para que a Área de Lazer e outros lugares de passeio e descanso sejam ambientes familiares sem drogas
e violência. Que toda população tenha a mesma consciência do Apóstolo Paulo de sua condição de pecado. 

16 de julho de 2020
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Acesse: 

Texto bíblico: Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. Provérbios 28:15
Reexão: Certamente um dos maiores problemas de nosso país é históricamete pessoas destituídas de valores cristãos, ética

e respeito pela vida terem governado a nação, estados e municípios do Brasil. O critério para se escolher um candidato não deve ser
interesses pessoais, ou porque professa sua fé, ou defende suas convicções ideológicas e políticas. O critério para exercermos nossa

cidadania nas eleições é olharmos o caráter, o compromisso com a ética e a vida do pretenso candidato. E acrescento ainda
a necessidade de analisarmos se a pessoa teme a Deus de verdade.  O exemplo do texto bíblico de hoje ressalta que

a negligência em se observar isso nos coloca na situação de estarmos frente ao rugido do leão ou da braveza de um urso. 
Pedidos de Oração: Pela Equipe da Santa Casa e todos os que estão internados se recuperando do COVID-19 e outras doenças. 

Para que a população tenha sabedoria ao escolher seus candidatos no pleito eleitoral deste ano, observando a orientação bíblica.
Que portas de emprego se abram para as pessoas desempregadas de nosso município.  

17 de julho de 2020
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Acesse: 

Texto bíblico: Se confessarmos os nossos pecados, ele é el e justo para perdoar os nossos pecados e nos puricar de toda injustiça.
1 João 1:8-9

Reexão: Como quase 90% da população brasileira é de origem cristã a palavra conssão é conhecida de todos. Porém a maneira
de confessar é totalmente deturpada. Na mente da maioria a conssão é algo que se faz na igreja, durante uma liturgia. 

No texto bíblico acima está evidente que precisamos aprender a confessar verdadeiramente e não na liturgia, ma na vida. Há uma
promessa para quem confessa e se arrepende de seus pecados, o perdão de Deus.  Não viva no pecado, viva em conssão com Deus.

É um problema quando não confessamos nossos pecados para Deus. Nosso coração esfria e endurece. E isso é muito grave. 
Pedidos de Oração: Para que toda a população se arrependa verdadeiramente de seus pecados e busquem conserto com Deus. 

Que Deus abençoe os bairros de nossa cidade. Que sejam lugares de vida, esperança e paz.  

18 de julho de 2020
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Acesse: 

Texto bíblico: Ouvindo isso, Jesus disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus 9:12
Reexão: É incrível como as pessoas não percebem que precisam de Deus. Do mesmo modo que muitos fogem do médico,

também há aqueles que fogem de Deus e da Igreja. Já escutei diversas vezes de pessoas que não precisam de Deus e nem da 
Igreja. Que primeiro mudarão de vida para depois freqüentarem e se converterem. Mas Jesus veio para os que estão doentes.
A grande realidade é que todos estão doentes espiritualmente em alguma área de sua vida. Não deixe para buscar a Jesus
no limite ou quando não houver mais possibilidades. Que hoje seja o dia de se voltar para Deus. Que possamos permitir que 

o Doutor Jesus cuide de nossa saúde. Ele é o mais eciente de todos. Quando o recebemos em nossa vida somos libertos, curados
e restaurados. Mas os que rejeitam sua vinda e missão denham e morrem para sempre. 

Pedidos de Oração: Pelos Agentes e população carceraria da Penitenciaria de nossa cidade. Os agentes por força, graça e proteção.
E a população canceraria por mudança de vida. Para que nossa cidade  busque ajuda em Jesus.  

19 de julho de 2020
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Acesse: 

Texto bíblico: Tendo sido, pois, justicados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso 
pela fé a esta graça na qual agora estamos rmes; e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:1-2

Reexão: Graças a Deus nossa cidade tem inúmeras igrejas e religiões. Prero essas portas abertas do que pontos de drogas,
de prostituição e outras contravenções penais. Porém isso não tem sido suciente, pois milhares continuam sem paz. O texto

bíblico é bem claro, quando somos justicados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus. A religião lhe dá respostas rápidas,
dogmas e tradições. Jesus pode lhe dar a paz com Deus. Aquela que remédio, dinheiro e prazeres não podem proporcionar. 
Pedidos de Oração: Para que as pessoas se encontrem e reconciliem com Deus de verdade e tenham paz. Para que todas as 

instituições de educação públicas e privadas de Cassilândia, no ensino Fundamental, Médio e Superior sejam abençoados por Deus. 

20 de julho de 2020

Dia 27



Jejum e Oração
#OreporCassilândia

Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico: Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato.
Provérbios 28:2

Reexão: Um dos grandes problemas históricos de nossa nação é a instabilidade política. Nosso país é rico e cheio de possibilidades,
mas até hoje, ainda não possui condições políticas adequadas para a prosperidade. O sábio da Bíblia alerta que os pecados
de uma nação fazem mudar sempre seus governantes. E qual tem sido nosso pecado como sociedade nesses dias? Corrupção.
Não podemos mais aceitar e eleger pessoas corruptas. Precisamos de gente honesta, sensata e sábia nos poderes constituídos.

Precisamos nos levantar em oração para que esse cenário mude e nosso amado Brasil se torne uma grande e justa nação.  
Pedidos de Oração: Para que tenhamos sabedoria de Deus em eleger pessoas honestas, sensatas e sábias para cuidar de nossa 

cidade. Para que o trânsito de nossa cidade seja tranquilo e que todos respeitem as leis de trânsito. 

21 de julho de 2020
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Acesse: 

Texto bíblico: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados! Salmos 32:1
Reexão: Por que as pessoas de nossos dias são tão infelizes? Preste atenção, na sionomia, nas conversas, atitudes e escolhas.

Vivemos em uma sociedade que tem tecnologias, recursos, remédios, conhecimento, mobilidade, meios de comunicação, com
uma expectativa de vida bem melhor que em tempos passado. E mesmo assim a infelicidade tem prevalecido. A resposta para 
isso é porque a maioria das pessoas vive no pecado e não se voltam para Deus em busca do seu perdão. O salmista arma
que é muito feliz quem tem suas transgressões apagadas, que é perdoado por Deus. Basta se aproximar dele de coração. 

Pedidos de Oração: Peça perdão a Deus por seus pecados, se arrependa das escolhas erradas que você tem feito. Para que Deus
abençoe os idosos de nossa cidade com saúde, renovo e alegria de viver. Ore e ajude o Lar de Idosos de nossa cidade. 

22 de julho de 2020
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Texto bíblico:  Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre 
ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente; o Senhor o levantará.  E, se houver 

cometido pecados, ele será perdoado. Tiago 5:14-15
Reexão: Os avanços da área médica é algo incrível. Porém, isso não anula a função da Igreja de orar e confortar os enfermos. 

Ministrando cura e restauração. Não é função da Igreja curar doenças. Quem pode fazer isso é Deus. E ele tem feito em nossos dias.
 Nossa missão é ministrarmos vida e cura como canais de Deus. Por isso não se acanhe em pedir uma oração de um servo de Deus. 
De colocar seu problema no altar de Jesus.  Creio que na hora da doença devemos buscar a Deus.  Pois apenas ele pode nos sarar

através do seu poder. De modo extraordinário (fé, óleo e oração) e ordinário (medicina e tratamentos).   
Pedidos de Oração: Pelas famílias que perderam entes queridos para enfermidades, que Deus console. Pela Prefeitura de nossa

cidade, prefeito, secretários e funcionários públicos sejam abençoados e ecientes em seu trabalho pelo município. 

23 de julho de 2020
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Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico:  Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem lhos de Deus, João 1:12
Reexão: Eis um detalhe que muitos não consideram e observam, mas que faz toda a diferença. Ser lho de Deus. Diferente do que
 a maioria imagina, nem todos são lhos de Deus. O evangelista João é claro ao dizer que lho de Deus é quem recebeu e creu em

Jesus. A liação é gratuita, para todos, mas é preciso conversão e mudança de vida em Cristo Jesus. Por que é importante se 
posicionar como lho de Deus? Pois existe as bênçãos e cuidados destinados a quem se torna lho de Deus. Até meus 16 anos era 

apenas uma criatura, mesmo sendo de uma religião cristã. Mas quando recebi e cri em Jesus me tornei lho. E tem sido maravilhoso. 
Pedidos de Oração: Pela salvação de nossa cidade, para que as pessoas se tornem lhos de Deus, ao receberem Cristo e crerem

em seu Santo nome. Para que nossa cidade prospere e seja um lugar de bênçãos. 

24 de julho de 2020

Dia 31



Jejum e Oração
#OreporCassilândia

Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico:  Quando os justos orescem, o povo se alegra; quando os ímpios governam, o povo geme. Provérbios 29:2
Reexão: O livro de Provérbios da Bíblia é um desses livros que todos deveriam ler todos os dias. É uma sabedoria fundamental 

para a vida humana. Estamos em mais um ano eleitoral. E temos visto uma gama de pessoas se apresentando como pré-candidatos.
Nossa Igreja não apoiará ninguém, nem mesmo nossos membros. Mas temos o dever de orientar os nossos membros e população que

nosso voto precisa ser mais consciente e responsável. Não venda seu voto. Não escolha alguém por ser seu amigo, alguém legal, 
ou que lhe prometa mundos e fundos. Que possamos eleger pessoas justas e corretas. Que prezem por Deus e a verdade. 

Pedidos de Oração: Para que Deus livre nossa cidade de pessoas com más intenções de conseguirem chegar aos cargos públicos. 
Que os que forem eleitos para o próximo mandato no Poder Executivo e Legislativo sejam justos e não ímpios. 

25 de julho de 2020

Dia 32



Jejum e Oração
#OreporCassilândia

Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico:  Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é 
a riqueza da glória da sua herança nos santos.  Efésios 1:18

Reexão: A Escritura Sagrada trabalha muito com metáforas. E devemos as observar e considerar. É muito claro dentro da Bíblia
que a humanidade vive dentro de duas possibilidades, luz ou trevas.  E cada um desses cenários produz certos resultados na vida
humana. Luz quando estamos com Deus. E trevas quando vivemos sem ele. A oração do Apóstolo Paulo evidencia que necessitamos

optar pela vida com Deus. Olhos iluminados é o que faz alguém perceber quem é Deus e se render aos seus pés. Sabemos que
de vez em sempre em nossa cidade e região costuma cair a energia elétrica. E quando isso acontece no período da noite 

é algo terrível.  É impossível fazer muitas coisas em escuridão. Se tiver que escolher, prera sempre andar na luz. 
Pedidos de Oração: Para que o comércio de nossa cidade seja sustentado pelo Senhor. Que as pessoas tenham força e graça

para superar a crise econômica. Para que as pessoas sejam iluminadas a perceberem a Deus em suas vidas. 

26 de julho de 2020

Dia 33



Jejum e Oração
#OreporCassilândia

Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico:  Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. 3 João 1:2
Reexão: Estamos vivendo uma das piores situações de nosso tempo com essa Pandemia do Corona Vírus. As incertezas, as dúvidas,

os problemas, as lutas, as diculdades inerentes a esse tempo. A oração não é uma fuga, mas sim a maneira pela qual Deus
nos capacitou a enfrentar essa tribulação. Lendo a terceira carta de João ca evidente que nossas orações devem sempre ser
no sentido de desejarmos as bênçãos de Deus e seus milagres. Estamos orando e jejuando para que essa oração se torne uma 

realidade em nossas vidas. E que possamos ter saúde e vitórias. Milagres e livramento da parte do Senhor.  
Pedidos de Oração: Pela saúde das pessoas de nossa cidade. Para que todos os que estão enfermos se recuperem rapidamente.

Para que aconteça um despertar de Deus na vida dos jovens de nossa cidade, querendo mais de Deus. 

27 de julho de 2020

Dia 34



Jejum e Oração
#OreporCassilândia

Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico:  No dia da prosperidade, seja feliz; mas, no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o 
ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Eclesiastes 7:14

Reexão: Temos uma tendência a desejarmos apenas momentos bons e de prosperidade. São poucos os que sabem lidar com as 
adversidades da vida. Inclusive pessoas de certas igrejas e religiões creditam toda adversidade ao pecado e diabo.

Temos que aprender a crer em Deus quando tudo dá certou ou errado. Evidente que quando tudo conspira favorável nos sentimentos
empolgados, geralmente gratos. Mas é nas adversidades que descobrimos quem somos e no que realmente cremos. Temos que 

entender e aceitar que ambos os momentos da vida Deus está no controle de todas as coisas.  
Pedidos de Oração: Para que as pessoas saibam lidar com os momentos de prosperidade e adversidades. 

Para que os desempregados de nossa cidade tenham oportunidades de se recolocarem no mercado de trabalho. 

28 de julho de 2020

Dia 35



Jejum e Oração
#OreporCassilândia

Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico:  Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos 12:12
Reexão:  Nesses dias muita coisa que considerávamos essencial e muito importante se perdeu devido ao distânciamento social. 

Tantos eventos, projetos, viagens, sonhos que se perderam ou que tiveram que ser postergados em nossas vidas. Por isso a proposta
do Apóstolo Paulo é que nos alegremos na esperança, a sermos pacientes na tribulação e perseverantes na oração.  O que realmente

importa são coisas simples e de ordem espiritual. Nesses dias o que nos resta é realmente nos alegrarmos, sermos pacientes e 
perseverantes em Deus. Fugir disso é ilusão e engano.  Por isso ame a Deus e creia em sua Santa Palavra. 

Pedidos de Oração: Por pessoas que estão sofrendo doenças emocionais como depressão, ansiedade e outros distúrbios da alma 
sejam fortalecidas pelo Senhor. Para que a Pandemia chegue ao m nas nações. 

29 de julho de 2020

Dia 36



Jejum e Oração
#OreporCassilândia

Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico:  se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, 
eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14

Reexão:  É muito importante que toda população saiba que precisamos como pessoas nos voltarmos para Deus em arrependimento.
O pecado não é apenas uma doutrina ou construção religiosa. O pecado são ações e escolhas que nos afastam de Deus.

Que atrapalham nossas relações familiares e sociais. Quando Deus requer que as pessoas se humilhem, orem, busquem e se
arrependam de seus caminhos é por que isso nos afasta de Deus e de suas bênçãos. Cremos que é tempo de mudarmos de vida

de abandonarmos certas práticas que tem produzido resultados ruins em nossas vidas, família e cidade. 
Pedidos de Oração: Para que as pessoas se voltem para Deus e se arrependam de seus pecados. Para que as eleições de nossa

cidade transcorram com honestidade, verdade e sem corrupção de pessoas. 

30 de julho de 2020

Dia 37



Jejum e Oração
#OreporCassilândia

Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico:  Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação 
em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.

Atos 4:11,12
Reexão: Qual o lugar que Jesus ocupa em sua vida? Antes de minha conversão não havia espaço para Jesus em mim. Porém,

quando descobri porque ele morreu na cruz, qual sua origem, que ele é Deus e que não existe salvação fora dele, minha vida mudou. 
E desde então tenho paz, esperança, vida e alegria de verdade. Deseje isso para sua vida também. Queira Jesus. Conheça

 ao lho de Deus. Na área da construção civil sabemos que toda obra tem sua pedra angular. Que Jesus seja das nossas vidas.
Pedidos de Oração: Peça para que Deus abençoe o Hospital São Lucas, toda sua equipe e pacientes internados. Que se recuperem

logo. Para que Deus traga novos empreendimentos para nossa cidade que gerem novos empregos e prosperidade. 

31 de julho de 2020

Dia 38



Jejum e Oração
#OreporCassilândia

Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico:  Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 
Romanos 6:23

Reexão: Como Igreja estamos orando e jejuando por 4 grandes motivos. Por arrependimento de nossos pecados. Pelo m da 
Pandemia do Corona Vírus. Pela salvação e prosperidade de nossa cidade. E pelas eleições do município. Todos são motivos

importantes, mas o primeiro é a chave. A vida no pecado tem conseqüências terríveis, a morte. E historicamente tem destruído vidas 
e famílias. Por isso estamos orando e jejuando para que possamos vencer o pecado, optando por Jesus. Enquanto o salário

do pecado é a morte, o lho de Deus tem vida eterna para nos dar. E o mais importante, Jesus nos dá gratuitamente. 
Pedidos de Oração: Para que nossa população seja liberta do pecado e possa viver uma nova vida em Cristo Jesus. 

Para que nossa cidade seja liberta de toda inuência do mal. Para que famílias sejam restauradas pelo Senhor. 

01 de agosto de 2020

Dia 39



Jejum e Oração
#OreporCassilândia

Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico:  Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3
Reexão: Consagrar tudo a Deus é a chave para o sucesso. Muitos perdem as bênçãos de Deus por não consagrarem suas vidas a
ele. Evidente que muitos não acreditam na existência do Criador. O grande erro das pessoas que não crêem é menosprezar tudo
o que existe ao nosso derredor e que demonstra ser uma assinatura de Deus. O mesmo que criou terra e céus. Que estabeleceu as

mais complexas formas de vida deseja nos abençoar e agir em nossa história. Que este propósito de oração e jejum seja a 
possibilidade de começar uma jornada com Deus através de Jesus. 

Pedidos de Oração: Para que as pessoas consagrem tudo a Deus em suas vidas. Para que Deus abençoe as instituições de caridade
de nossa cidade e todos que militam pelo bem do próximo e necessitados. Pelas seringueiras para que prosperem em nossa cidade.

Que ótimos negócios aconteçam nesse setor, gerando renda e prosperidade para nosso povo.

02 de agosto de 2020

Dia 40



Jejum e Oração
#OreporCassilândia

Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico:  O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
Filipenses 4:19

Reexão: Nossa cidade está prestes a completar mais um ano de vida. Cremos que podemos viver um novo tempo como sociedade.
Deus é real e pode suprir e prover nossas necessidades. A oração nos aproxima de Deus e nos faz perceber sua pessoa e presença.

Quando assumimos um compromisso com Deus nossa vida passa a ser regida por aquele que tem todo o poder do Universo. Que 
pode nos ajudar, socorrer, prover e abençoar. Ele é o Deus da provisão. Então se entregue totalmente a ele. 

Pedidos de Oração: Pela vida dos pastores e pastoras de nossa cidade e suas igrejas. Para que tenham a bênção de Deus em seu
trabalho pastoral. Pelos que são prossionais liberais de nossa cidade, que sejam abençoados e guardados pelo Senhor. 

03 de agosto de 2020

Dia 41



Jejum e Oração
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Encerramento: 05 de Agosto de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Início: 24 de junho de 2020
no Culto Fé - 20hbr

Todos os dias às 12hbr uma palavra de oração pelo Facebook da Igreja 

Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro

Congregação Força e Vida : Rua Goias 528. V. Pernambuco

www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Texto bíblico:  Tu és o Deus que realiza milagres; mostras o teu poder entre os povos. Salmos 77:14
Reexão: Estamos chegando ao m de nosso propósito. Muitas coisas aconteceram em 42 dias. Em todas vimos a boa mão do Senhor.

Servimos ao Deus que realiza milagres e que demonstra o seu poder. Podemos conar que veremos e testemunharemos os
milagres do Senhor em nossas vidas. Que nossa cidade é alvo desse Deus de milagres. Um novo tempo se inicia em nossas vidas.

Semeamos em oração e jejum. Toda semeadura tem sua colheita. Por isso mesmo com o m do propósito, mantenha o hábito
de orar e interceder por nossa cidade. Pois o Deus que servimos é el. 

Pedidos de Oração: Agradeça a Deus pelo aniversário de nossa cidade e ore para que Deus abençoe toda nossa população.
Para que Cassilândia seja conhecida como um lugar abençoado por Deus. Para que Deus abençoe os orgãos de comunicação

de nossa cidade (rádios, tvsonline, blogs) que tenham graça e sabedoria para manter a população informada. Que Jesus abençoe
os sonhos de nosso povo, de prosperar e se desenvolver. Que sejamos uma cidade de vencedores. 

04 de agosto de 2020

Dia 42
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Nossa Casa, Sua Casa
Sede: Rua Amim José, 821. Centro
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www.facebook.com/
IgrejaPresbiterianaIndependentedeCassilandia 

Acesse: 

Parabéns para a linda Cidade Sorriso 
Que ao completar 66 anos de emancipação, nosso povo

possa sempre se lembrar de Deus. 
Que através de Jesus temos salvação, graça e vitória. 

Pr. Gilbean Ferraz  

Reexões de autoria do Pr. Gilbean Ferraz


