
 

 

 

PROGRAMA PARA CULTO ESPECIAL - DIA DE ORAÇÃO DAS SAFs DO BRASIL 

Convite à Oração – “Vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou” (Sl 95.6). 

Oração Inicial 

Cântico  Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor  

  Para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver.  

  Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. 

  E, agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração.  

 

Dirigente – Ó Senhor, meu Deus, quero ajoelhar-me diante de ti, em humilde oração, para adorar-te e agradecer-te 

as ricas e inumeráveis bênçãos recebidas. Principalmente, quero agradecer-te a certeza da salvação em Cristo Jesus, 

o Salvador, e a tua maravilhosa presença em nosso meio através do Espírito Santo, o Consolador. Glorificado e 

exaltado seja o teu nome, ó Pai! 

 

Hino – “Oração ao Senhor” (Nº 130 HNC) 

 

Dirigente – Eis-nos aqui, Senhor, entregando em tuas mãos as nossas vidas, confessando nossos pecados e 

fraquezas. Dá-nos o teu perdão e ajuda-nos a amar e ter compaixão pelos perdidos sem Cristo, sem salvação. Que 

haja mais compreensão e amor entre os homens, que cessem as guerras, para que a humanidade seja menos 

sofredora. Que nós, tuas servas, possamos contribuir para isso com nosso amor e consagração. 

Litania: 

Dirigente – Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. 
Todas – A ti, ó Deus, glorificamos; a ti damos louvores, pois estás perto dos que te invocam. As tuas maravilhas o 

declaram. 

Dirigente – Ó tu que ouves as orações, atenta para o clamor de tuas servas, dá-te pressa em nos acudir. 

Todas – Ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo os seus caminhos, pois só tu 

conheces os corações. 

Dirigente - Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. 

Todas – Para de dia anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. 

Dirigente – Quão grandes são as tuas obras, ó Senhor! Profundos são os teus pensamentos. 

Todas – Louvar-te-emos, Senhor, de todo o coração; contaremos todas as tuas maravilhas. 

Dirigente – Buscai ao Senhor, e a sua força; buscai a sua face continuamente. 

Todas – Pois disse Jesus: “Pedi e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á”. 

Dirigente – Lembrai-vos de todas as suas obras, dos seus muitos prodígios e das inúmeras promessas de sua boca. 

Todas – Sim, rendamos graças ao Senhor, porque ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, de geração em 

geração, a sua fidelidade.  

 

Oração de Gratidão 

Hino – “Perfeição” (Nº 121 HNC) 

Mensagem – A Importância da Oração  - Leitura Bíblica: Mateus 6.5-15 

O homem moderno tem se preocupado com o seu bem-estar. Vemos campanhas sobre os riscos de uma vida 

sedentária e também um grande interesse por uma alimentação mais adequada. 



 

 

São muitos os passos a serem percorridos para que o ser humano viva bem. Falamos da alimentação e notamos um 

grande progresso nesta área. Há tempos, sinônimo de “alimentar-se bem” era comer muito; hoje, alimentar-se bem 

é ter uma dieta equilibrada. Existem vários casos de pessoas que comem muito, mas, na realidade, não se nutrem e 

têm deficiência de proteínas. 

Porém, para o homem viver bem, ele não pode pensar apenas no seu físico. É necessário que haja uma visão 

integral, valorizando também o lado espiritual. Valorizar o lado espiritual é manter uma relação filial para com o 

Criador, através de Jesus Cristo; é ser leitor diário da sua Palavra, a Bíblia Sagrada; é valorizar a oração, que é o 

assunto principal da reunião de hoje. 

Gosto muito desta afirmação: “Só teremos aprendido a orar quando compreendermos que a oração é antes um 

privilégio do que uma obrigação”. Sim, de fato, a oração é um privilégio, e é o que vemos, nas palavras de Jesus, 

quando ele ensina: “...e teu Pai que vê em secreto te recompensará... porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que 

tendes necessidade, antes que lho peçais”. 

Muitos procuram se esquivar da oração dizendo que Deus sabe de todas as coisas. Esquecem que a oração é a forma 

de conversar com Deus, é erguer os olhos da fé, é buscar comunhão com o Pai; é, acima de tudo, pedir que ele 

realize a sua vontade em nós – “Ó Deus, nós não sabemos o que é bom pra nós. Tu sabes o que é, por isso oramos” 

(Harry E.Fosdick).  

Jesus fala da importância da oração, não apenas com palavras, mas, na sua vida diária, o Senhor dos Senhores ensina 

aos seus discípulos e a nós que a oração é vital para nossa vida. 

E a oração só terá valor em nossa vida se houver o aspecto “fé”. Diz-se da fé, que ela constitui a essência da oração. 

Sem fé a oração é simples expressão de palavras. Devemos orar sem duvidar (Tg 1.6-8). 

Vemos ainda que a oração só tem valor se, associada à fé, houver “senso de insuficiência”. Orar é reconhecer-se 

insuficiente, inteiramente dependente de Deus. Hallesby diz: “Oração e senso de insuficiência não se dissociam. 

Apenas quem se reconhece insuficiente pode, realmente, orar.  

Assim , pois, da mesma forma que desejamos que o nosso corpo seja saudável, devemos trabalhar para que na vida 

espiritual não seja diferente. Melhoraremos em muito nossa vida espiritual quando nos conscientizarmos da 

importância da oração e passarmos a dar-lhe o devido valor. 

Lembremos: oração requer fé e senso de insuficiência. Não sejamos como muitos que apenas comem mas sejamos, 

ao contrário, como aqueles que realmente se nutrem. 

         (Rev. Paulo Roberto Muniz Gomes)  

Cântico – Quando Tudo Deixares no Altar 

Em fervente oração, vem o teu coração, 

Na presença de Deus derramar; 

Mas não podes fruir o que estás a pedir 

Sem que tudo abandones no altar! 

 

CORO:  Quando tudo perante o Senhor estiver 

 E todo o teu ser ele controlar; 

 Só, então, hás de ver que o Senhor tem poder 

 Quando tudo deixares no altar! 



 

 

 

Maravilhas de amor te fará o Senhor, 

Atendendo a oração que aceitar; 

Seu imenso poder te virá socorrer, 

Quando tudo deixares no altar! 

 

Se orares, então, sem que o teu coração 

Goze a paz que o Senhor pode dar, 

É que Deus não sentiu que tua alma se abriu 

Tudo, tudo, deixando no altar! 

 

Intercessão – 5 orações 

1 – Pela nossa pátria e seus dirigentes, pelo povo brasileiro, por nossa cidade especialmente, pelos cristãos, para que 

possamos continuar a gozar da liberdade de culto. 

2 – Pela Igreja Presbiteriana do Brasil e seus dirigentes, pelos pastores e missionários, e suas respectivas esposas, 

que se dedicam na expansão do reino de Deus, pelos Seminários e pelos seminaristas (nossos futuros pastores). 

3 – Pela igreja local, seu conselho, o pastor e sua família, pelos diáconos, pela Escola Dominical, pelo Coral e demais 

conjuntos musicais, pelas sociedades internas em geral. 

4 - Especialmente pela SAF: pela diretoria e secretárias da Confederação Nacional, pela Confederação Sinodal, pela 

Federação, pela SAF local, sua diretoria, secretárias de atividades, relatoras de departamento, pelos planos de 

trabalho. 

5 – Pelos necessitados de nossa igreja: enfermos, desempregados, pelos lares com problemas, pelos afastados e 

fracos na fé. 

Oração aos pares - Duas a duas, estarão intercedendo pelos problemas e 

necessidades específicas de cada uma. 

 

Dirigente – Nosso Pai misericordioso, agradecemos-te por ouvires e responderes nossas orações, por tua bondade 

para conosco. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa a nossa falta de gratidão. Ajuda-nos a sermos mais agradecidas e 

a reconhecermos o teu cuidado em cada circunstância de nossas vidas. Dá-nos forças e disposição para realizarmos 

com alegria e dedicação o teu trabalho aqui na terra.Por Jesus Cristo, nosso Senhor amado. Amém. 

Cântico   Bendito seja Deus  

   Que não me rejeita a oração 

   Nem afasta de mim a sua graça  

   Pois me tem ouvido 

   E tem me atendido. 

   Bendito seja Deus 

   Que não me rejeita a oração 

   Nem afasta de mim a sua graça. 

 

Encerramento – Oração do Senhor (todas de mãos dadas)  


