
FELLOWSHIP
ORAÇÕES PARA O FORTALECIMENTO

DO HOMEM INTERIOR



(FEAR OF GOD)
TEMOR DE DEUS

F E
Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu 
ande na tua verdade; dá-me um coração 
inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome - 
Salmos 86:11

Farei com eles uma aliança permanente: Jamais 
deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me 
temam de coração, para que jamais se desviem de 
mim - Jeremias 32:40

(ENDURANCE)
PERSEVERANÇA

Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a 
força da sua glória, para que tenham toda a perseverança 
e paciência com alegria - Colossenses 1:11

O zelo pela tua casa me consumirá - João 2:17



(LOVE)
AMOR

L L
Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, 
de toda a sua alma de todo o seu entendimento e 
de todas as suas forças - Marcos 12:30

...para que Cristo habite em seus corações mediante 
a fé; e oro para que vocês, arraigados e alicerçados 
em amor - Efésios 3:17

(LIGHT OF YOUR GLORY)
LUZ DA GLÓRIA

Então disse Moisés: "Peço-te que me mostres a tua glória" - 
Exodo 33:18

“Eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma 
forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor, ..Quem és tu, 
Senhor? E ele respondeu: 'Eu sou Jesus, o Nazareno. ...Os 
que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam 
a voz daquele que falava comigo.... Os que estavam 
comigo me levaram pela mão até Damasco. porque o 
resplendor da luz me deixara cego - Atos 22:6-11



(ONE THING LIFE FOCUS)
 FOCO - UMA COISA

O W
Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa 
morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, 
para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no 
seu templo - Salmos 27:4 

E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás 
ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é 
necessária; E Maria escolheu a boa parte, a qual não 
lhe será tirada- Lucas 10:41,42

(WORTH)
TORNA-ME DIGNO

Por isso também rogamos sempre por vós, para que o 
nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra 
todo o desejo da sua bondade, e a obra da fé com poder - 
2 Tessalonicenses 1:11

Para confirmar os vossos corações, para que sejais 
irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, 
na vinda - 1 Tessalonicenses 3:13



(SPEECH)
FALA

S H
Põe, Senhor, uma guarda à minha boca; 
guarda a porta dos meus lábios - Salmos 141:3

Que as palavras da minha boca e a meditação 
do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, 
minha Rocha e meu Resgatador! - Salmos 
19:14

(HUMILITY)
HUMILDADE

Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois 
sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão 
descanso para as suas almas - Mateus 11:29

Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas 
humildemente considerem os outros superiores a si 
mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus 
interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a 
atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus
Filipenses 2:3-5



(INSIGHT AND REVELATION)
SABEDORIA E REVELAÇÃO

I P
Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai 
enviará em meu nome, lhes ensinará todas as 
coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse 
 João 14:26

Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de 
revelação, no pleno conhecimento dele 
Efésios 1:17

(PEACE AND JOY)
PAZ E ALEGRIA

E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, 
guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo 
Jesus - Filipenses 4:7

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




