
ORAÇÕES APOSTÓLICAS
As orações apostólicas são orações feitas pelos apóstolos de Cristo, registradas ao longo do 

novo testamento. Elas não expressam apenas uma súplica individual deles, mas o coração 

do Senhor a respeito das igrejas e dos irmãos aos quais se destinavam.

Amarás o Senhor, o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, 

de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças  

MARCOS 12:30 Restauração do primeiro  

Mandamento  

Despertar de paixão por Jesus 

VERSÍCULOS FOCOS DE ORAÇÃO

Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para 

anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e 

realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus.

ATOS 4:29-30 - Capacitação para evangelizar. 

-Realização de sinais e 

Maravilhas

Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas 

é que eles sejam salvos.

ROMANOS 10:1 - Salvação de Israel.

O Deus que concede perseverança e ânimo dê- lhes um espírito de 

unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz 

vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.

ROMANOS 15:5-6 - Unidade da Igreja para 

glorificação de Jesus.

E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu 

Espírito sobre todas as pessoas; e os vossos filhos e as vossas filhas 

profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos; 

e naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre 

as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários 

em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, e sangue, fogo e vapor de 

fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua, em sangue, antes que 

venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele 

que invocar o nome do Senhor será salvo.

ATOS 2:17-21 - Derramamento do Espírito 

Santo 

- Avivamento 

- Encontros sobrenaturais 

- Pelo Espírito da profecia 

- Por sinais e maravilhas 

- Pela liberação de poder 

sobrenatural até o dia do 

Senhor 

- Para que o avivamento resulte 

na salvação de muitos.
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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 - Enchimento de alegria e paz. 

- Transbordar de esperança 

para a Igreja

Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes 

foi dada por ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em 

tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho 

de Cristo foi confirmado entre vocês de modo que não lhes falta 

nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor 

Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que 

vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo.

1 CORÍNTIOS 1:4-8 - Enriquecimento com dons 

sobrenaturais do Espírito Santo 

- Que sejamos levados à 

retidão até o dia de Cristo.

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das 

misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as 

nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus 

possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim 

como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por 

meio de Cristo transborda a nossa consolação.

2 CORÍNTIOS 1:3-5 - Consolação da Igreja na 

tribulação 

- Consolação para consolarmos 

os outros.

Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. 

Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê 

espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro 

também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim 

de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as 

riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza 

do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua 

poderosa força.

EFÉSIOS 1:16-19 - Fortalecimento do homem 

interior. 

- Habitação de Cristo no 

coração mediante a fé. 

- Compreensão de todas as 

dimensões do amor de Cristo. 

- Plenitude de Deus

E por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra 

com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, Pelo qual sou 

embaixador em cadeias; para que possa falar dele livremente, como me 

convém falar.

EFÉSIOS 6:19-20 - Palavra correta na hora da 

evangelização. 

- Liberdade para anunciar o 

Evangelho

é a minha oração: Que o amor de vocês aumente cada vez mais em 

conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, 

a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto 

da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de 

Deus.

FILIPENSES 1:9-11 ESTA - Crescimento do amor. 

- Capacidade de 

discernimento espiritual. 

- Santificação. 

- Enchimento do fruto da 

justiça.
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Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e 

ação de graças por todos os homens; pelos reis e por todos os que 

exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, 

com toda retidão e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, 

nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem 

ao conhecimento da verdade.

1 TIMÓTEO 2:1-4

Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por 

vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de 

Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que 

vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, 

frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e 

sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, 

para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando 

graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos 

no reino da luz.

COLOSSENSES 1:9-11 - Conhecimento da vontade de 

Deus. 

- Santificação da Igreja. 

- Frutificação. 

- Conhecimento de Deus. 

- Perseverança, paciência e 

alegria. 

Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta 

para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de 

Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo 

abertamente, como me cumpre fazê-lo

COLOSSENSES 4:3-4 - Oportunidade de pregação 

- Pregação explícita.

Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e 

suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor 

Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e 

transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com 

todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que ele fortaleça o coração de 

vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e 

Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos.

1 TESSALONICENSES 3:10-13 - Crescimento no amor. 

- Fortalecimento do homem 

interior. 

- Santificação.

Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso 

Deus os faça dignos da vocação e, com poder, cumpra todo bom 

propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome de nosso Senhor 

Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso 

Deus e do Senhor Jesus Cristo.

2 TESSALONICENSES 1:11-12 - Santificação. 

- Viver digno do chamado.

Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se 

propague rapidamente e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. 

Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, 

pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel; ele os fortalecerá e os 

guardará do Maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e 

continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza os 

seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo.

2 TESSALONICENSES 3: 1-5 - Que a palavra se propague e 

seja glorificada. 

- Que sejamos livres dos 

homens maus 

- Que sejamos edificados e 

preservados do maligno. 

- Que sejamos conduzidos ao 

amor e à perseverança do 

Senhor.

- Oração pelas autoridades e 

governantes. 

- Para que tenhamos uma vida 

digna 

- Para que sejam salvos e 

recebam conhecimento de 

Deus.
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