
Pandaigdigang Araw ng Panalangin at Pag-aayuno  Enero 13, 2021 

 
Papuri: Ang Diyos ay Nagtatagumpay! Ang isa na lubos na natalo, nagwagi, nagtagumpay 

1 Mga Cronica 29:11, Mga Awit 44:3-7 , 1 Mga Taga- Corinto 15:54-57 

Tahimik na pagtatapat: 1 Juan 5:3-4 

Pasasalamat: Mga Awit 118:15-17 

Pamamagitan: Mga Awit 45:5 

Mananampalataya: Mula sa 2 Mga Taga-Corinto 2:14 Nawa ay patuloy na sundin ni ______ si Kristo at 
magpasalamat sa Diyos na namumuno sa kanya  sa kanyang prusisyon ng tagumpay at nawa’y ikalat ______ 
ang samyo ng kaalaman sa Kanya saanman. 
 

Nawa ang lahat ng mga naniniwalang bata, mag-aaral, guro, tagapangasiwa at kawani ng paaralan  
Ay mahalin ang isa't isa at manatili sa Iyo. 
Umapawa sa bunga ng Espiritu 
Maging asin at ilaw, maging matapang sa pagbabahagi ng Ebanghelyo 
Maranasan ang iyong mga pagpapala, patnubay, karunungan, pagkakaloob, at proteksyon. 
Iba pa- 

 

Mga hindi naniniwala: Mula sa Mga Romano 10:9 Nawa ay ipagtapat ni _____ sa kanilang bibig na si  
Hesus ay Panginoon at maniwala sa kanilang puso na binuhay mo ang Panginoon mula sa kamatayan at 
maligtas si _____. 
 

Paaralan: Mula sa Mga Romano 16:20 Panginoon, Diyos ng kapayapaan, nawa'y sa lalong madaling panahon 
ay durugin mo si satanas sa ilalim ng aming mga paa sa _____ paaralan / unibersidad! 
 

Ang tagumpay ay nasa iyo, Panginoon! Ibigay po Ninyo ang tagumpay sa aming mga anak, mag-aaral, guro, 
tagapangasiwa, at mga tauhan ng paaralan! 

Mahigit sa takot, kalumbayan, kawalan ng pag-asa, kawalan ng pag-asa, pagkabalisa, at pag-iisip ng 
pagpapakamatay. 
Mahigit sa galit, kapaitan, poot, kawalan ng katarungan, masamang hangarin, tsismis, pagbubukod, at 
karahasan. 
Mahigit sa karamdaman, pagkagumon, pang-aabuso, pananakot, pananakit sa sarili, at pagpapabaya. 
Mahigit sa hindi matuwid na kurikulum, kasinungalingan ng kalaban, pagkalito. 
Sa pangalan ni Jesus ibalik ang lahat ng lupa na ibinigay sa kalaban sa paaralan ng ______. 
Pagpalain po Ninyo ang aming mga anak, mag-aaral, guro, administrador at tauhan. 
Pagising sa Espiritu, paniniwala sa kasalanan, pagsisisi, at muling pagkabuhay. 
Pagpapanumbalik, pagsagip at pagkakasundo. 
Katotohanan, karunungan, pagkilala, pananaw, patnubay. 
Katapangan, pagkakaloob, proteksyon, kasanayan, nadagdagan ang mga kakayahan, at pag-unawa 
Iba pa-  

 

Mga Nanay sa Pagdarasal: Nawa ay ibuhos Nyo po ang mga sagot sa aming mga panalangin na 
nagdaragdag sa iyong kaharian at tumatanggap ng kaluwalhatian at papuri! Dumagdag pa ang numero ng 
mga Nanay na Nagdarasa, Panginoon, at sakupin ang bawat paaralan sa mundo sa panalangin. Dumagdag 



ang aming mga nagbibigay upang ang mas maraming mapagkukunan ay maaaring mabuo at maibahagi sa 
buong mundo. Protektahan ang mga Nanay sa Pagdarasal na na mapanatili itong dalisay at nagkakaisa. 
Nawa ang Iyong presensya ay tunay na totoo sa bawat nanay na nagdarasal na siya ay palapit ng palapit sa 
Iyo at ibinabahagi sa iba ang kapangyarihan ng pagdarasal. 
 

Pagpapala: Mga Awit 20:5-9 


