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“Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, 

em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, 
para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito.” (1Tm 2.1-2) 

 
Que as autoridades deste país em suas três esferas de 

poder (Executivo, Legislativo e Judiciário) e governo (Federal, Estadual e Municipal): 
 

Dia 1 
Tenham pleno conhecimento da vontade de Deus, em 
toda sabedoria e entendimento espiritual 
“Por esta razão, também nós, desde o dia em que o 
ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que 
transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em 
toda a sabedoria e entendimento espiritual.” (Cl 1.9) 

Dia 2 
Vivam de modo digno do Senhor, frutifiquem em boas 
obras e cresçam no pleno conhecimento de Deus 
“A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu 
inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo 
no pleno conhecimento de Deus.” (Cl 1.10) 

Dia 3 
Façam tudo no temor do Senhor 
“Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como 
para o Senhor e não para homens, cientes de que 
recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, 
o Senhor, é que estais servindo.” (Cl 3.23-24) 

Dia 4 
Possam ter arrependimento dos pecados da nação 
“Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não 
temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem 
os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo.” (Ne 1.7) 

Dia 5 

Tenham boas relações com governantes de outras 
nações 
“Ah! Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à 
oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam 
de temer o teu nome; concede que seja bem-sucedido hoje 
o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem.” (Ne 1.11) 

Dia 6 
Sejam homens que se importem em reedificar a nação 
“Então, lhes disse: Estais vendo a miséria em que 
estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas, 
queimadas; vinde, pois, reedifiquemos os muros de 
Jerusalém e deixemos de ser opróbrio.” (Ne 2. 17) 

Dia 7 
Testemunhem de Deus para fortalecer o povo 
“E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera 
comigo e também as palavras que o rei me falara. Então, 
disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos.E fortaleceram 
as mãos para a boa obra.” (Ne 2.18) 

Dia 8 
Sejam constantes no temor do Senhor. 
“O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria; revelam 
prudência todos os que o praticam. O seu louvor 
permanece para sempre.” (Sl 111.10) 

Dia 9 
Reedifiquem a nação brasileira 
“Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém 
assolada, e as suas portas, queimadas; vinde, pois, 
reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser 
opróbrio.” (Ne 2.17) 

Dia 10 
Guardem seu coração do mal. 
“Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, 
porque dele procedem as fontes da vida.” (Pv 4.23) 

Dia 11 
Sejam homens obedientes ao Senhor e que sejam 
fortalecidos e corajosos para o mandato de governo. 
“Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o cuidado de 
obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a 
você; não se desvie dela, nem para a direita nem para a 
esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer 
que andar.” (Js 1.7) 

Dia 12 
Governem baseados na verdade. 
“Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, 
pois tenho esperado nos teus juízos.” (Sl 119.43) 

Dia 13 
Tenham sabedoria do alto para discernir e guardar seu 
coração das mentiras e acusações. 
“Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É 
Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo 
Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual 
está à direita de Deus e também intercede por nós.” 
(Rm 8.33-34) 

Dia 14 
Estejam revestidos da armadura de Deus. 
“Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar 
firmes contra as ciladas do Diabo, pois a nossa luta não 
é contra seres humanos, mas contra os poderes e 
autoridades, contra os dominadores deste mundo de 
trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões 
celestiais (Ef 6.11-12) 



Dia 15 
Confiem suas petições ao Deus Todo-Poderoso e 
esperem nele.  
“De manhã, Senhor, ouves a minha voz; de manhã te 
apresento a minha oração e fico esperando.” (Sl 5.3) 

Dia 16 

Recebam do Senhor saúde física, espiritual e 
emocional 
“Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade 
e saúde, assim como é próspera a tua alma.” (3Jo 1.2) 

Dia 17 

Resistam aos desejos corruptos de seus corações 
“Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas 
Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das 
vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, 
vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.” 
(1Co 10.13) 

Dia 18 
Sejam misericordiosos. 
“Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o 
SENHOR pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a 
misericórdia.” (Mq 6.8) 

Dia 19 
Sejam amigos de Deus. 
“Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados 
a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o 
invocamos?” (Dt 4.16) 

Dia 20 
Sejam homens de oração. 
“Orai sem cessar.” (1Ts 5.17) 

Dia 21 
Possam confiar a Deus suas demandas 
governamentais e descansar na soberania de Deus. 
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, 
sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela 
oração e pela súplica, com ações de graças.” (Fp 4.6) 

Dia 22 
Lutem para que a nação tenha paz. 
“Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente 
a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com 
todos vós.” (2Ts 3.16) 

Dia 23 
Governem administrando o direito e a justiça a todo o 
povo. 
“Davi reinou sobre todo o Israel, administrando o direito 
e a justiça a todo o seu povo. (1Cr 18.14) 

Dia 24 
Busquem os conselhos do Senhor para governar a 
nação brasileira. 
“Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao 
Senhor dos Exércitos; eu também irei. Virão muitos 
povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor 
dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor.” (Zc 8.21-22) 

Dia 25 
Sejam alvo da oração do povo brasileiro 
“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 pacífica, com 
toda a piedade e dignidade.” (1Tm 1.2) 

Dia 26 
Governem com justiça 
“O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso 
e segurança, para sempre.” (Is 32:17) 

Dia 27 
Sejam alvo de oração da Igreja de Cristo no Brasil 
“Não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos 
torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo 
propósito de bondade e obra de fé.” (2Ts 2.11) 

Dia 28 
Tenham um coração perdoador. 
“Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra 
mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe 
Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até setenta 
vezes sete.” (Mt 18.21-22) 

Dia 29 

Orem com o espírito e com a mente. 
“Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também 
orarei com a mente; cantarei com o espírito, mas 
também cantarei com a mente.” (1Co 14.15) 

Dia 30 
Arrependam-se do mal em seu coração e recebam 
perdão de Deus. 
“Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para 
nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a 
injustiça.” (1Jo 1.9) 

Dia 31 
Estabeleçam o direito e a justiça 
“Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha; 
porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito 
como luz dos povos.” (Is 51.4) 
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