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1. Use o NOME. 
“Proclamem a grandeza do Senhor comigo; juntos exaltemos o seu nome.” Salmo 34:3 
 
2. Lidere com ALEGRIA. 
“Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá.” Neemias 8:10 
 
3. Entre com LOUVOR. 
“Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios, com louvor; deem-lhe graças e bendigam o 
seu nome.” Salmo 100:4 
 
4. Mantenha seu coração no AMOR de Cristo. 
“Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o 
futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será 
capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.” Romanos 8:38,39 
 
5. LIGUE e DESLIGUE. 
“Eu lhe darei as chaves do Reino dos céus; o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você 
desligar na terra terá sido desligado nos céus.” Mateus 16:19 
 
6. VENÇA o medo. 
“Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.” 2 Timóteo 1:7 
“No amor não há medo; pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. 
Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.” 1 João 4:18 
 
7. DESCANSE. 
“Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.” Mateus 11:28 
 
8. Tenha ESPERANÇA. 
“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês 
transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo.” Romanos 15:13 
 
9. Vista a ARMADURA. 
“Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, 
depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a 
couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o 
escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do Maligno. Usem o capacete da 
salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda 
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oração e súplica; tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.” 
Efésios 6:13-18 
 
10. Ore por CURA. Receba a CURA. 
“Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas 
iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.” Isaías 53:5 
 
11. OUÇA. 
“O Soberano Senhor deu-me uma língua instruída, para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me 
acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. O Soberano 
Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde; eu não me afastei.” Isaías 50:4,5 
 
12. INTERCEDA. 
“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, 
apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6 
 
13. Clame por SOCORRO. 
“Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade.” Salmo 46:1 
 
14. Dê GRAÇAS. 
“Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.” 1 
Tessalonicenses 5:18 
 
15. Derrame o seu LAMENTO. 
“Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto?” 
Salmo 13:1 
 
16. BUSQUE refúgio. 
“Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; o meu 
Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre 
alta.” Salmo 18:1,2 
 
17. Clame HOSANA. 
“Hosana ao Filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!" Mateus 21:9 
(Hosana = Salva-nos, Senhor!) 
 
18. RECEBA o Seu amor. 
“E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do 
Espírito Santo que ele nos concedeu.” Romanos 5:5 
 
19. Declare a Sua VITÓRIA. 
“Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições; permaneçam firmes e vejam o 
livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem. Saiam para 
enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês.” 2 Crônicas 20:17 
 

Obtenha mais recursos excelentes para o seu crescimento espiritual em www.collegeofprayer.org. 
Conecte-se conosco através das mídias sociais em /collegeofprayer: 
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