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CAMPANHA DE ORAÇÃO DEMID 2020 

I) TEMA E LEMA DA CAMPANHA: 

TEMA: Buscando discernir as coisas excelentes para que sejamos fortalecidos 

com poder pelo seu Espírito no homem interior (Fp 1:9-11 e Ef 3:16-19).  

LEMA: “Trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo 

dependesse de Deus”  

II) VERSÍCULOS ESTRUTURAIS (PILARES) PARA AS 4 FASES:  

 DISCERNIR AS MELHORES COISAS: FP 1:9-11, EF 3:16-19, MT 13:44-46, 2 CO 4:16-18, 

MT 6:33. 

 RENOVAÇÃO DA MENTE: RM 12:1-2, FP 4:8, RM 8:5, EF 4:22-24, CL 3:1-3, 2 CO 10:4-

5, RM 8:28-29, 1 CO 10:13, MT 5:3-12, 1 PE 3: 8 E 15, JO 17:17. 

 DEDICAÇÃO NAS DISCIPLINAS ESPIRITUAIS: 1 TS 5:17, EF 6:18a, 1 TM 4:7b, 1 CO 9:26-

27, HB 12:1-2, MT 26:40-41, MT 6:6, SL 119:7, HB 13:15, JOEL 2:12-18, IS 55:6-7, TG 

4:4-10. 

 DIRECIONANDO NOSSOS CORAÇÕES: PV 4:23, LC 6: 45, MC 7:21-23,  TG 4:1-3, IS 

55:8-9, PV 14:12, OS 10:12-13, PV 28:26, JR 17:9, MT 22:37-40, MT 6:9-13, CL 3:16-

17, 1 PE 1:15-16, JO 14:21. 

 

III) 1º FASE1: O VALOR DA PALAVRA. 

PERÍODO: 28 DE MARÇO DE 2020 A 28 DE AGOSTO DE 2020 (27 SEMANAS) 

DATAS DAS REUNIÕES DE INSTRUÇÃO E ORAÇÃO DA EQUIPE – APÓS O CULTO DE 

DOUTRINA NAS SEXTAS-FEIRAS NO AUDITÓRIO DO SUBSOLO DO FAROL, NO 

HORÁRIO DE 21:30 AS 00:30, DATAS: 27 de março, 17 de abril, 8 e 22 de maio, 5 e 19 

de junho, 10 e 31 de Julho, 14 e 28 de agosto. 

OBJETIVOS DA FASE 1: 

a) Memorizar versículos para subsidiar o processo de oração tratando o nosso coração, 

redirecionando-o para amarmos a Deus com todo o nosso coração com todo o nosso 

entendimento e toda a nossa alma; 

b) Memorização dos versículos propostos funcionará como combustível para a oração 

devocional de Mateus 6:6 e também para a oração sem cessar de 1 Ts 5:17 e Ef 

6:18a. 

c) Reflexão e meditação em textos bíblicos que defenderão o valor da meditação, da 

prática da palavra de Deus, da memorização dos textos bíblicos e da suficiência das 

Sagradas Escrituras e da necessidade do Espírito Santo para compreensão da Palavra 

de Deus. 

                                                           
1
 Próximas fases: Sabedoria bíblica para nossos relacionamentos, Nossa identidade em Cristo, Alcançando o 

Coração de Deus. 
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d) Realizar uma grande corrente de oração e jejum que busque totalizarmos 24 horas de 

oração por dia, ainda que não contínuas, conforme o chamado de Joel 2:12-18. 

 

META DOS 
PRAZOS 

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAÇÃO – TRATANDO OS NOSSOS CORAÇÕES 
PARA AMARMOS A DEUS COM INTEREZA DE CORAÇÃO, COM TODA NOSSA 
ALMA E TODO O NOSSO ENTENDIMENTO (VERSÃO ALMEIDA EDIÇÃO 
CONTEMPORÂNEA2) 

1º 
SEMANA 

9 - Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus; santificado seja o teu nome; 
10 - venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 
11 - O pão nosso de cada dia nos dá hoje. 12 - Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como 
nós perdoamos aos nossos devedores. 13 - Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos 
do mal. Porque teu é o Reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Mateus 6:9-13 

2º 
SEMANA 

12 - Quem pode entender os próprios erros? Absorve-me tu dos que me são ocultos. 13- 
Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim; então serei 
sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. 14 - Sejam agradáveis as palavras da 
minha boca e a meditação do meu coração perante a tua presença ó Senhor, Rocha minha 
e Redentor meu! Salmos 19:12-14. 

3º 
SEMANA 

Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade; unifica o meu coração para 
temer o teu nome. Salmos 86:11 

23 Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me e conhece os meus 
pensamentos. 24 Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. 
Salmos 139:23,24 

4º 
SEMANA 

9 Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível; quem o conhecerá? 10 
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isso para dar a cada um segundo 
os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jr 17:9,10 

Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 51:10 

5º 
SEMANA 

8 Faze-me ouvir o teu constante amor pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o 
caminho que devo seguir, pois a tii levanto a minha alma. 9 Livra-me, ó Senhor, dos meus 
inimigos; pois em ti é que eu me refugio. 10 Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o 
meu Deus; guie-me o teu bom Espírito por terra plana. Salmos 143:8-10 

6º 
SEMANA 

18 Os olhos do Senhor, porém, estão sobre os que o temem; sobre os que esperam no seu 
constante amor, 19 para livrá-los da morte e para os conservar vivos na fome. 20 A nossa 
alma espera no Senhor; ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. 21 Nele se alegra o nosso 
coração, pois confiamos no seu santo nome. 22 Seja o teu constante amor, ó Senhor, 
sobre nós, assim como nossa esperança está em ti. Salmos 33:18-22 

7º 
SEMANA 

4 Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá os desejos do teu coração. 5 Entrega o 
teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará. Salmos 37:4,5 

5 Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. 6 
reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. 7 Não sejas 
sábio a teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3:5-7 

8º 
SEMANA 

8 Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu 
coração. (...) 16 Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam; digam constantemente os 
que amam a tua salvação: Engrandecido seja o Senhor. Salmos 40:8 e 16 

Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me 
ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21 

9º 1 Louvarei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor estará continuamente na minha 

                                                           
2
 Caso sua Bíblia esteja em outra versão, sugerimos que você memorize os textos apontados de acordo com a 

versão da sua Bíblia de uso pessoal. 

https://www.bibliaonline.com.br/tb/mt/6/9-13+
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SEMANA boca. 2 A minha alma se gloriará no Senhor; os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Sl 34:1-2 

Olhai para ele, e sede iluminados; os vossos rostos não ficarão decepcionados. Sl 34:5 

Provai e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele se refugia. Sl 34:8 

10º 
SEMANA 

15 Os olhos do Senhor estão sobre os justos; e os seus ouvidos estão atentos ao seu 
clamor. 16 A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para apagar da terra a 
memória deles. 17 Os justos clamam, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas 
angústias. 18 Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado; ele salva os 
contritos de espírito. Salmos 34:15-18 

11º 
SEMANA 

Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado; a um coração quebrantado e contrito 
não desprezarás, ó Deus. Salmos 51:17 

Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos 
lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15 

Eu te louvarei com um coração reto, enquanto aprender as tuas justas justas leis. Sl 119:7 

12º 
SEMANA 

10 Vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil; preferiria estar à porta da 
casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. 11 Pois o Senhor Deus é sol e 
escudo; o Senhor dá graça e glória; não nega bem algum aos que andam na retidão. Sl 
84:10,11 

Regozijai-vos, sempre, no Senhor; outra vez digo: regozijai-vos. Filipenses 4:4 

13º 
SEMANA 

E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de teus descendentes, a fim 
de que ames ao Senhor, o teu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. 
Deuteronômio 30:6 

14º 
SEMANA 

12 – E agora, ó Israel, o que o Senhor, o teu Deus, pede de ti? Não é que temas o Senhor, 
o teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, o teu 
Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, 13 para guardares os mandamentos do 
Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem? (...) 16 Circuncidai, 
portanto, o vosso coração e não sejais obstinados. Deuteronômio 10:12, 13 e 16 

15º 
SEMANA 

9 E esta é a minha oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno 
conhecimento e toda a percepção. 10 para que possais discernir as coisas excelentes, 
para que sejais sinceros e inculpáveis até ao Dia de Cristo, 11 cheios de frutos de justiça, 
que vem por Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. Filipenses 1:9-11 

16º 
SEMANA 

16 Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos 
com poder pelo seu Espírito no homem interior; 17 para que Cristo habite pela fé no 
vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, 18 possais 
perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e 
a altura, e a profundidade 19 e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, 
para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:16-19 

17º 
SEMANA 

1 Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. 2 Bem-
aventurados os que guardam os seus estatutos e o buscam de todo o coração. 3 Não 
praticam iniquidade; e andam em seus caminhos. 4 Tu ordenaste os teus preceitos, para 
que diligentemente os observássemos. Salmos 119:1-4 

18º 
SEMANA 

5 Quem dera os meus caminhos fossem dirigidos de maneira que eu pudesse observar os 
teus decretos! 6 Então não ficaria envergonhado, atentando para todos os teus 
mandamentos. 7 Eu te louvarei com um coração reto, enquanto aprender as tuas justas 
leis. 8 Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Salmos 119:5-8 

19º 
SEMANA 

9 Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. 10 De 
todo o meu coração te busco; não me deixes desviar dos teus mandamentos. 11 Escondi a 
tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 12 Bendito és tu, ó Senhor! 
Ensina-me os teus decretos. 13 Com os meus lábios declaro todas as leis da tua boca. 14  
Folgo mais com o caminho dos teus estatutos do que com todas as riquezas. 15 Em teus 
preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. 16 Deleito-me nos teus decretos; 
não me esquecerei da tua palavra. Salmos 119:9-16 
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20º 
SEMANA 

17 Faze bem ao teu servo, e viverei; guardarei a tua palavra. 18 Desvenda os meus olhos, 
para que veja as maravilhas da tua lei. 19 Sou peregrino na terra; não escondas de mim os 
teus mandamentos. 20 A minha alma está consumida de anelos pelas tuas leis em todo o 
tempo. Salmos 119:17-20 

21º 
SEMANA 

27 Faze-me entender o ensino dos teus preceitos; assim meditarei nas tuas maravilhas. 
(...) 73 As tuas mãos me fizeram e me formaram; dá-me inteligência para aprender os teus 
mandamentos. (...) 106 Fiz um juramento e confirmarei, que hei de guardar as tuas justas 
leis. (...) 112 Inclino o meu coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Sl 
119:27, 73, 106, 112 

22º 
SEMANA 

129 Maravilhosos são os teus estatutos; por isso a minha alma os guarda. 130 A exposição 
das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos símplices. 131 Abro a minha boca e 
suspiro, desejando os teus mandamentos. Salmos 119:129-131 

23º 
SEMANA 

132 Olha para mim e tem piedade de mim, segundo sempre fazes aos que amam o teu 
nome. 133 Dirige os meus passos segundo a tua palavra, e não se apodere de mim 
iniquidade alguma. 134 Livra-me da opressão do homem; para que eu guarde os teus 
preceitos. 135 Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus 
decretos. Salmos 119:132-135 

24º 
SEMANA 

89 Ó Senhor, a tua palavra é eterna; ela está firmada no céu. 90 A tua fidelidade estende-
se de geração a geração; tu firmaste a terra, e firme permanece. 91 Conforme o que 
ordenaste, tudo se mantém até hoje; pois todas as coisas te obedecem. (...) 96 A toda 
perfeição vejo limite, mas os teus mandamentos são ilimitados. (...) Salmos 119:89, 90, 91, 
96  

25º 
SEMANA 

140 As tuas promessas foram completamente testadas e por isso o teu servo as ama. 
Salmos 119: 140 

O caminho de Deus é perfeito; a palavra do Senhor é pura; Ele é um escudo para todos os 
que nele se refugiam. Salmos 18:30 

26º 
SEMANA 

4 Pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira, e todas as suas obras são fiéis. 5 O Senhor 
ama a retidão e a justiça; a terra está cheia do seu constante amor. 6 Pela palavra do 
Senhor foram feitos os céus; e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. 7 Ele ajunta 
as águas do mar como num montão; põe os abismos em depósitos. 8 Tema toda a terra ao 
Senhor; temam-no todos os moradores do mundo. 9 Pois ele falou, e tudo se fez; 
mandou, e logo tudo apareceu. Salmos 33:4-9 

27º 
SEMANA 

7 A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel e dá 
sabedoria aos símplices. 8 Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o 
mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e 
permanece para sempre; as ordenanças do Senhor são verdadeiras, e inteiramente justas. 
10 Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais doces do que o 
mel, do que o mel que goteja dos favos. 11 Por eles é advertido o teu servo; em os guardar 
há grande recompensa. Salmos 19:7-11 
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PASSAGENS PARA MEDITAÇÃO – FASE 13 

2 Tm 3:15-17; Hb 4:12-13; 2 Pe 1:20-21; Jo 14:15, 21, 23, e 24; Jo 15:3,7,10; Sl 1:1-3; Js 1:7-8; 

Sl 119: 50 e 92; Rm 15:4; Lc 24:25; Jo 5:39; 1 Co 1:21; Mt 4:1-11; 2 Tm 2:15; Hb 5:14; Cl 3:16; 

Ef 6:10-18; 1 Jo 2:3-6; Dt 6:4-9; Sl 39:3; Jr 23:29; Lc 24:32; 1 Tm 4:15-16; Rm 12:1-2; 2 Co 

13:5; Sl 42: 5 e 11; Sl 103:1-4; Fp 4:8; Cl 3:1-3; Ef 5:15-20; 2 Co 4:16-18; Mt 26:40-41; Lm 

3:21-25; Jr 15:16; Tg 1:18; 1 Pe 1:22-23; Dt 32:46-47; 1 Jo 2:3-6 e 15; Jo 17:17; Jr 29:11-14; Is 

30: 15-16; Jó 42:2; 1 Co 2:7-16; Jo 14:26; Rm 8:14; Jo 16:12-13; Rm 8:26; Gl 5:16 e 22-23. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

Campanha de jejum e oração com palavra e louvor! Tire um tempo todos os dias para leitura e 

meditação da palavra. Leia os versículos desta campanha em forma de oração. Aproveite as listas de 

louvores editados para facilitar seu momento de oração: 

https://www.discipuladoalagoas.com.br/grupo-60-min 

Haverá uma prestação de contas4 com o fim de totalização das horas de oração semanais para 

somarmos o alcance coletivo da meta de oração de 24 horas por dia, o que equivalerá 168 h 

semanais. Haverá também prestação de contas de quantos conseguiram memorizar o texto bíblico 

proposto na semana correspondente.  

Cada integrante da campanha deverá definir a quantidade de tempo que se propõe buscar a Deus 

em oração em favor dos motivos desta campanha. Sugerimos a adoção do compromisso diário de 30 

min ou de 60 min. No tempo compreendido da oração, poderá ser utilizado louvores e versículos 

bíblicos para auxiliarem no processo de oração. 

Sugerimos que cada participante escolha ao menos um dia para realizar um jejum de alimentos. 

  

                                                           
3
 As Passagens apontadas para meditação não estão no desafio de memorização, elas devem ser 

compreendidas profundamente pois nos ajudará a imergir (nos aprofundar) no valor da meditação, da prática 
da palavra de Deus, da memorização dos textos bíblicos e da suficiência das Sagradas Escrituras e da 
necessidade do Espírito Santo para compreensão da Palavra de Deus. Uma vez que neste primeiro momento 
não teremos estes textos decorados, sugerimos que façam amarrações temáticas em anotações em suas 
Bíblias que possam permitir a fácil localização destes textos. 
4
 “A prestação de contas” é uma oportunidade de incentivo para o nosso desempenho de oração. Não haverá 

divulgação nominalmente da quantidade de oração que cada um orou para que não geremos competição, 
orgulho ou mesmo constrangimento, por isso, somente a totalização do grupo será divulgada para gerar 
incentivo e estímulo no alcance da nossa meta coletiva. 

https://www.discipuladoalagoas.com.br/grupo-60-min
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MOTIVOS DE ORAÇÃO5 

 1) Interceder por sua vida, seu crescimento espiritual, integridade e santificação, ministerial, saúde, 

finanças e familiares; (versículos da campanha) 

2) Pela lideranças da igreja em toda a capital – quebrantamento, união e avivamento (pastor 

presidente, co-pastor e dirigentes de congregação, superintendentes de EBD, coordenadores de 

departamentos, professores EBD) - Jl 2: 12-18, Ez 22:30, Jo 17:17-19, At 4:33, 2 Tm 2:10, Sl 51: 10-17 

Sl 67:1-2 

 3) Pelo avanço do trabalho de evangelização e discipulado - Rm 10:13-15, Mc 6:34, MT 9:35-38, 1 Tm 

2:4-7, Mt 24:14, Sl 67, At 16:6-10, At 4:29-30. 

a) Nas congregações em nossa capital; 

b) Pelo trabalho missionário no distrito de Canastra e pela equipe que irá participar das viagens 

missionárias promovidas pelo DEMID Farol; 

c) Pelo avanço da obra missionária transcultural (Espanha, Portugal, Moçambique, Chile, 

Uruguai, Argentina, Bolívia, Honduras e respectivos missionários e demais países que o 

Senhor lhe direcionar); 

4) Pela união e comunhão dos irmãos dentro dos departamentos e conjuntos, os alunos da sala de 

EBD, dos obreiros e dos líderes. Sl 133:1-3, Jo 13:34-35, 2 Co 2:10-11, Hb 12:14-15, Jo 17:21-23, 1 Ts 

5:14, Hb 3:12-13 

5) Pela manifestação do Reino de Deus em busca de um avivamento em nossa geração. Dn 9:2-10 e 

15-23, Jl 2:12-18, Mq 7:18-19, SL 19:12, Is 1:10-18, Sl 86:8-10, Sl 22:27-28, Ml 1:11, Is 59:19-21,  Is 

9:1-7, 1 Tm 2:4-6,  Is 43:25, Ez 36:21-27 e 32,  Sl 85:5-9, 2 Cr 5:13-14, Ef 3:16-19, 1 Co 12:7-11, 1 Co 

14:1,12,24-25,  Is 44:6-8, Sl 67:1-2, Sl 115:1-8, Is 42:8,  At 1:8, Mc 16:17-18, At  4:29-31 ,  Is 46:9-10, 

MT 6:9-10, Hc 3:2 

6) Pela paz em nossa cidade, pelas autoridades, pelo contenção do corona vírus e outras pragas, e 

pelo crescimento econômico de nossa nação e estado para que sejamos levantados como uma nação 

que invista pesadamente na obra missionária em todo o mundo (Sl 67, 1 Tm 2:1-8 e Mt 24:14) 

 

Maceió, 26 de março de 2020. 

 

 

Pb. Tiago Cavalcanti Alves 

Coordenador do DEMID - Farol 

                                                           
5
 Os versículos recomendados podem ser utilizados como uma fundamentação para estruturar os nossos 

pensamentos e palavras no momento da oração.  


