!

FOCO DE INTERCESSÃO – PRIMEIROS 100 DIAS DE
GOVERNO – 4/10
DIA 31 – 31/01
DIA DE GRATIDÃO
“Cantai louvores ao SENHOR, que habita em Sião; proclamai entre os povos os seus
feitos.” Sl 9.11
Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito no Brasil. Separe este dia para falar dos
feitos do Eterno e expressar gratidão pois, Sua boa mão tem nos conduzido. Agradeça a
Deus por ouvir e atender as nossas orações.

DIA 32 – 01/02
ORE POR LEIS JUSTAS
“E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu
hoje vos proponho?” Dt 4.8
Ore para que a inspiração do Senhor para leis justas venha sobre todo nosso legislativo
nas esferas municipal, estadual e federal. Ore para que eles elaborem e promulguem leis
que nos levem a um modelo de governança adequado aos propósitos de Deus para a
nação, alinhando as políticas governamentais com os planos e objetivos traçados pelo
novo governo.

DIA 33 – 02/02
COMUNICAÇÃO
“Nada há oculto, que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser
conhecido e revelado.” Lc 8.17

Ore para que todo engano, mentiras e fake news sejam revelados. Interceda para que
toda influência nociva em nossos meios de comunicação seja exposta e não tenha
permissão para se infiltrar na mídia brasileira. Decrete a manifestação da verdade que
dissipa as trevas.

DIA 34 – 03/02
SISTEMA PREVIDENCIÁRIO
“Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios?” Sl 82.2
Ore para que o presidente Bolsonaro e sua equipe possam reformar o nosso sistema de
previdência de forma justa e compassiva que irá definir nossa nação como uma nação
que honra a Deus e os Seus princípios de justiça.

DIA 35 – 04/02
ORE PELA 2ª. REUNIÃO DE ALINHAMENTO
“O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será
salvo.”
Pv 28.26
Ore por sabedoria para o Presidente Bolsonaro e os Seus ministros para que possam
trabalhar em unidade pelo bem da nação. Ore pelos seguintes ministérios que estarão se
reunindo neste dia: Agricultura; AGU; Banco Central; Cidadania; Ciência; Tecnologia e
Comunicação; Defesa; Desenvolvimento Regional e Casa Civil.

DIA 36 – 05/02
CONTINUAÇÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO
“São justas todas as palavras da minha boca; não há nelas nenhuma coisa torta, nem
perversa.” Pv 8.8
Ore para que o Presidente e os envolvidos entendam o coração e os princípios de Deus e
que apresentem projetos e estratégias que revelem esta verdade. Ore pelos seguintes
ministérios que estarão se reunindo neste dia: Direitos Humanos; Economia; Educação;

Gabinete de Segurança Institucional; Infraestrutura; Meio Ambiente; Minas e Energia e
Casa Civil.

DIA 37 – 06/02
TÉRMINO DA 2ª REUNIÃO DE ALINHAMENTO
“Eis que os olhos do SENHOR estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na
sua misericórdia.” Sl 33.18
Ore para os corações daqueles que desejam trazer danos às pessoas e à nação brasileira
temam ao Senhor e que tenham um encontro com Ele. Ore pelos seguintes ministérios
que estarão se reunindo neste dia: Relações Exteriores; Saúde; Justiça e Segurança
Pública; Secretaria de Governo; Secretaria Geral; Transparência; Turismo e Casa Civil.

DIA 38 – 07/02
ORE POR SABEDORIA ACIMA DAS RIQUEZAS
“Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste
riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste
longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o
qual te constituí rei…” II Cr 1.11
Ore para que os nossos governantes vejam a sabedoria de Deus como a maior riqueza
que eles podem adquirir. Ore para que sejam sábios para construir uma política que leve
nossa nação a prosperar e se alinhar segundo o propósito que Deus tem para ela.
Interceda para que a sabedoria divina conduza o Presidente e sua equipe a tomar
decisões acertadas.

DIA 39 – 08/02
ORE PELOS DESEMPREGADOS
“...e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de
todo o seu trabalho.”Ec 3.13
Nos últimos anos, muitos brasileiros foram prejudicados pela crise econômica e perderam
seus empregos. Ore para que o Presidente da República, seu gabinete, ministros e seus

assessores façam o que é melhor para o Brasil e para os seus cidadãos e para que a
dignidade do trabalho possa ser devolvida a muitos lares. Ore por aqueles que se
encontram em situações desesperadas para que recebam esperança e força para
perseverarem. Ore pelas crianças destas famílias que estão sofrendo e precisando de
suprimentos básicos. Ore para que o nosso governo chegue a uma solução que supra
plenamente as necessidades de trabalho e emprego.

DIA 40 – 09/02
ORE CONTRA A CORRUPÇÃO NA SUA VIDA
“Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para
edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem.” Ef 4.29
Antes de orar contra a corrupção dos nossos governantes, peça ao Espírito Santo para
sondar o seu coração e mente. Confesse toda a situação de corrupção e mentiras que
você possa estar envolvido. Deixe que o Senhor transforme o seu caráter e elimine todo
traço de desonestidade e falsidade da sua vida.
----------------------------------------------------------No dia 10/02/2019, estará disponível a parte 05/10 deste foco de oração. Mobilize sua
igreja e região para que participem conosco nesse propósito.
Contamos com suas orações,
Por um Brasil rendido a Cristo!
Equipe Brasil de Joelhos.

