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Louvor - Deus é nossa força: aquele que tem firmeza de vontade, caráter, mente ou propósito; poder para 

resistir à força. 

“O Senhor reina, ele está vestido em majestade; o Senhor está vestido de majestade e armado de força; 
na verdade, o mundo está estabelecido, firme e seguro.” Salmo 93:1 
“Esplendor e majestade estão diante dele; força e alegria estão em sua morada.” 1 Crônicas 16:27 
“Invoque seu poder, Deus; mostra-nos a tua força, nosso Deus, como já fizeste antes.” Salmo 68:28 
“Quando clamei, tu me respondeste; deste-me força e coragem.” Salmo 138:3 

Confissão 
“Que ele fortaleça seus corações para que sejam irrepreensíveis e santos na presença de nosso Deus e 
Pai, quando nosso Senhor Jesus vier com todos os seus santos.”  (1 Tessalonicenses 3:13) 

Ação de graças 
“Mas, cantarei sobre a tua força, pela manhã cantarei sobre o teu amor; pois tu és a minha fortaleza, o meu 
refúgio em tempos de dificuldade.” (Salmo 59:16) 

Intercessão 
Nossos filhos 

“Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de 
todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.” (Lucas 10:27)  

Crendo no corpo discente / docente / funcionários da escola Cristã 
“Buscai o Senhor e o seu poder; buscai perpetuamente a sua presença.” (Salmo 105:4) 

Corpo discente / corpo docente / funcionários da escola não Cristã 
“Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre 
os mortos, serás salvo.” (Romanos 10:9) 

Preocupações Escolares 
“Tributem ao Senhor, todas as famílias das nações, atribuam ao Senhor glória e força. (1 Crônicas 16:28) 

Despertar espiritual, avivamento, dirigido por valores bíblicos e elevados padrões morais, segurança, outros ... 

Mães Unidas em Oração  
“Tu és a minha força, canto louvores a ti; tu Deus, és a minha fortaleza, meu Deus em quem posso confiar.” 
(Salmo 59:17) 
“Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.” (Filipenses 4:13) 

Benção 
“Que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e por sua graça 
nos deu encorajamento eterno e boa esperança, encoraje seus corações e os fortaleça em 
todas as boas ações e palavras e direcione seus corações para o amor de Deus e a 
perseverança de Cristo.”     2 Tessalonicenses 2:16-17 e 3:5 


