
KEY APOSTOLIC PRAYERS AND PROPHETIC PROMISES – PORTUGUESE 

International House of Prayer of Kansas City    ihopkc.org 
 ihopkc.org/portugues Revised March 2014  

 

Orações Apostólicas e Promessas Proféticas 
 

Oração pela revelação da beleza de Jesus e o destino da Noiva na transformação do nosso coração. 
...para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelaçao 
no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para SABERDES [expermentares] qual é a 
esperança do seu chamamento, qual a riqueza da gloria da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do 
seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder... (Ef. 1:17-19) 
 

Oração pela liberação de força sobrenatural no coração que nos leva a experimentar as emoções de Deus. 
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito 
no homem interior; e, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em 
amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a 
profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a 
plenitude de Deus. (Ef. 3:16-19) 
 

Oração para que o amor de Deus abunde em nosso coração resultando em discernimento e retidão. 
E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção,  
para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o Dia de Cristo, cheios do fruto de 
justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. (Fp. 1:9-11) 
 

Oração para acontecimento da vontade de Deus, para sermos frutíferos no ministério e fortalecidos pela intimidade 
com Deus: 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;  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; sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a 
perseverança e longanimidade; com alegria... (Cl. 1:9-11) 
 

Oração pela unidade na Igreja e ao redor da cidade e para que seja cheia de alegria, paz e esperança sobrenatural. 
Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo 
Jesus,  para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo… E o Deus 
da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do 
Espírito Santo. (Rm. 15:5-6, 13) 
 

Oração para sermos enriquecidos com os dons sobrenaturais do Espírito Santo, levando-nos à retidão.  
que vos foi dada em Cristo Jesus; porque, em tudo, fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o 
conhecimento; assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós,  de maneira que não vos falte 
nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo,  o qual também vos confirmará até ao 
fim, para serdes irrepreensíveis no Dia de nosso Senhor Jesus Cristo. (1 Co. 1:5-8) 
 

Oração pela liberação do ministério apostólico e para que abunde em amor e santidade.  
...orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé?  
Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós,  e o Senhor vos faça 
crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco,  a fim de 
que seja o vosso coraçao confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de 
nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. (1 Ts. 3:10-13) 
 

Oração para sermos equipados e preparados para receber a plenitude do destino que Deus tem para a Igreja. 
Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocaçao e cumpra 
com poder todo propósito de bondade e bora de fé,  a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado 
em vós, e vós, nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. (2 Ts. 1:11-12) 
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Oração pela liberação do poder do Espírito Santo na liberação da palavra. 
Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também 
está acontecendo entre vós; e para que sejamos livres dos homens perversos e maus; porque a fé não é de todos. 
Todavia, o Senhor é fiel; ele vos confirmará e guardará do Maligno. Nós também temos confiança em vós no 
Senhor, de que não só estais praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, 
o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. (2 Ts. 3:1-5) 
 

Oração pela transferência da ousadia do Espírito Santo através da liberação dos sinais e maravilhas.  
Senhor... e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mao 
para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo Servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o 
lugar onde estavam reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de 
Deus. (At. 4:29-31) 
 

Liberação da promessa de Deus para todos os que perseveram (em trabalho e oração) sejam revestidos de poder para 
que haja um avanço: 49“E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai, porém, na cidade de Jerusalém, 
até que do alto sejais revestidos de poder.” 50… e, levantando as mãos, os abençoou. (Lc. 24:49-50) 
 

Para ao Senhor que libere Seu zelo sobre Seu povo e para que Sua presença seja manifesta e faça tremer tudo que 
resiste a Ele:  63:15 Atenta ... da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão [manifestos] o teu zelo e as tuas obras 
poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo! ...tu, ó SENHOR, és nosso 
Pai; nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. 64:1 Oh! Se fendesses os céus descesses [manifestasses Seu 
poder]!  Se os montes [obstáculos] tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como 
quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários [pecado, doença, Satanás], de 
sorte que as nações tremessem da tua presença! Quando fizeste coisas terríveis, que não esperávamos ...Porque 
desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que 
trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se 
lembram de ti nos teus caminhos. (Is. 63:15-16; 64:1-5) 
 

Liberação da promessa de Deus de derramar o Seu Espírito e liberar sonhos, visões e palavras proféticas. 
17E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne; e os vossos filhos e 
as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos; 18e também do 
meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão; 19e farei aparecer 
prodígios em cima no céu e sinais em baixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. 20O sol se converterá em 
trevas, e a lua, em sangue, antes de chegar o grande e glorioso Dia do Senhor; 21…aquele que invocar o nome do 
Senhor será salvo. (At. 2:17-21) 
 

Oração para que Israel seja salvo e haja liberação da unção profética, milagres e justiça. 
Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor DELES (Israel) são para que sejam 
salvos. (Rm. 10:1) 
E, assim, todo o Israel será salvo..."Virá de Sião o Libertador [Jesus] e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é 
a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados." (Rm. 11:26-27) 
Por amor de Sião, me não calarei [estarei em silêncio; liberarei um espirito profético] e, por amor de Jerusalém, 
não me aquietarei [ou estarei inativo: liberarei poder], até que saia a sua justiça [em todas suas questões] como 
um resplendor, e a sua salvação, como uma tocha acesa [ministre a outros]. (Is. 62:1) 
 

Orações por Israel no AT: Is. 63:15-64:12; Dn. 9:4-19; Mc. 7:7-20; Hb. 3:2-19; Es. 9:5-15; Ne. 1:4-11; 9:5-38; Sl. 44; 45:3-5; 65; 67; 
79; 80; 83; 85; 86; 90:13-17; 102:12-22; 110:1-5; 122:6-7; 132:11. 
Promessas proféticas sobre Israel no AT (essas promessas também estão sobre a Igreja): Dt. 4:27-31; 30:1-10; 31:29; 33:26-29; Is. 
11:10-16; 29:14, 17-24; 30:18-33; 32:15-19; 33:2-6, 17; 35:1-10; 42:10-17; 43:1-7; 44:1-5; 45:17, 22-25; 51:3-11; 54:1-17; 56:6-8; 
59:19-21; 60:1-62:12; 66:7-14; Jr. 3:14-20; 16:14-21; 31:1-14; 32:16-23, 37-42; 33:6-26; 50:4-5, 19-20, 34; Ez. 11:17-20; 16:60-63; 
20:33-44; 34:11-31; 37:1-28; Os. 2:14-23; 3:5; 5:15-6:3, 11; 14:1-8; l 2:28-32; 3:17-20; Sf. 3:8-20; Ag. 2:6-9, 21-22; Zc. 8:2-8; 12:10-
13:6; Ml. 4:1-6. 


