
01/06 - (quarta-feira)
Hoje  iniciamos um novo mês com Deus. Comece fazendo um voto ao Senhor, 
consagrando e santificando a  sua vida de forma especial ao Senhor. Faça uma 
lista de alvos com Deus e também uma jornada de 30 dias de oração junto com 
sua igreja.

02/06 - (quinta-feira)
Ore pela liderança da igreja. Peça que Deus encha de sabedoria o Pr. Fábio 
Coutinho, sua equipe  e a todos que servem ao Senhor conosco. Peça proteção 
aos familiares e cuidado especial pelos filhos dos lideres da igreja.

03/06 - (sexta-feira)
Ore pelos jovens e adolescentes da nossa igreja que sejam cheios do Espírito 
Santo e que as líderes Barbara Mendes e Flávia possam liderar com sabedoria 
esses grupos missionários.

04/06 - (sábado)
Hoje é culto de libertação e salvação! Ore pelo povo que irá celebrar ao Senhor 
neste culto.

05/06 - (domingo)
Ore pelo culto de Santa Ceia! Que possa ser uma celebração do sobrenatural 
trazendo vida ,crescimento,e salvação na vida de todos os participantes. 

06/06 - (segunda-feira)
Ore pelo Ministério de Louvor da Catedral, para que este 
ministério esteja nos propósitos de Deus.

vamos
ORAR!

uma igreja que ora é uma igreja forte!

30 diaS de OraçãO
JUNHO UM MÊS  de CONQUiSTa Para a CaTedraL da PaZ
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07/06 - (terça-feira)
Hoje é o culto “despertar com deus”. Vá a igreja as 8:00 hs logo de manhã  e 
interceda  junto com a líder deste culto irmã Neuza e tenha um dia de benção.

08/06 - (quarta-feira)
Levante um clamor em  favor da Campanha “Tomando posse das bençãos 
de hoje” para que o culto semanal continue crescendo e abençoando vidas! 
O nosso culto semanal desde o inicio do ano já cresceu 80% agradeça a Deus 
por isso. 

09/06 - (quinta-feira)
Ore pelo diaconato da nossa igreja e pela diretora Cidinha para que este 
ministério seja sempre forte em oração, em comunhão e em serviço para 
o Rei Jesus.

10/06 - (sexta-feira)
Ore pela repreensão na igreja da fofoca, desunião, falsidade, para que tudo 
que atrapalhe os verdadeiros propósitos da Catedral caia por terra.

11/06 - (sábado)
Ore pelo Ministério infantil da igreja e pela presidente ruth com sua equipe 
para que nossas crianças  e juniores sejam atraidas pelo amor e dedicação 
deste  grupo.

12/06 - (domingo)
Hoje é dia dos namorados! Ore pelos casais da igreja para que sejam “casados 
para sempre” e ore pelo 1° encontro de Casais que estamos preparando!

13/06 - (segunda-feira)
esporte! Uma ferramenta importante para o evangelismo. Ore pelo líder de 
esportes Markinho Sousa e pelo líder de esporte radicais nosso irmão renan. 
Para que a visão deste departamento seja sempre ganhar almas para Jesus.

14/06 - (terça-feira)
interceda pelo Ministério de Homens e pelo presidente Valdinei que tem feito um 
trabalho com Excelência com sua equipe. “G.M.H vivendo tempo de unidade”.

15/06 - (quarta-feira)
Hoje é dia de celebração em nossa igreja! Ore pelos afastados, desanimados, 
que pararão de frequentar nossos cultos, faça sua parte! Ore, ligue, vá atrás 
dessas pessoas.
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16/06 - (quinta-feira)
Que alegria hoje é dia de célula em nossa igreja. Ore pelas células e equipes 
que estão pregando a palavra nos lares que haja multiplicação em breve e 
novas células em nome de Jesus. Agradeça pelo empenho do líder das equipes  
o irmão Tom.

17/06 - (sexta-feira)
irmã angela merece nossa oração pelo trabalho valoroso no G.M.M que nossa 
amada irmã com sua equipe  continue esse trabalho tão bonito  que todas as 
mulheres da igreja participem deste ministério através da sua oração.

18/06 - (sábado)
“ajudar o próximo com amor e alegria” é o tema do ministério da Ação social” 
com a líder irmã Fátima. Ore por este ministério.

19/06 - (domingo)
Celebração das Primícias! Além de você ofertar nesta noite  com seus 
primeiros frutos, ore pelas finanças da igreja, pelos dízimistas fieis para 
que haja multiplicação na vida financeira da Catedral.

20/06 - (segunda-feira)
Ore pelo acabamento da Catedral que possamos juntos trabalhar e orar para 
que sempre o melhor seja colocado nesta etapa final.

21/06 - (terça-feira)
Agradeça pela coragem do nosso pastor e pelo investimento que foi feito no 
som da Catedral. Ore pelas pessoas que se comprometerão em abençoar este 
ato de fé e coragem  com a colaboração do carnê que possam cumprir o voto 
que fizeram com a obra de Deus!

22/06 - (quarta-feira)
Ore por maturidade, sabedoria, crescimento espiritual em toda nossa 
membresia. Interceda pelos candidatos ao batismo e ao curso de 
preparação realizado pela Pastora elza.

23/06 - (quinta-feira)
Hoje é noite de festa em nossa igreja! Não deixe de orar pelo arraiá 
Quadrangular, abençoando todos os voluntários, a diaconiza Inês que está 
responsável por este evento que inicie debaixo da benção de Deus com muita 
alegria e comunhão.

3



24/06 - (sexta-feira)
“Arraiá Quadrangular” não podia faltar o Ministério anjos de Judá! Interceda 
para que este evento seja uma estratégia para ganharmos almas para Jesus.

25/06 - (sábado)
Continue orando pelo nosso Arraia que possamos atingir o maior público da 
história da nossa igreja neste evento. Que seja um evento de muita estrategia 
unção, paz, harmonia, colaboração e salvação!

26/06 - (domingo)
Encerramento não signifi ca tristeza. Ore para que o fi m do Arraia seja 
extraordinário e que arrecadação nos ajude avançar ainda mais para 
Glória de deus!

27/06 - (segunda-feira)
interceda pelo departamento de ensino a “ e.B.Q” e pela diretora Pastora elza 
e Professores e que através da mudança de horário possamos alcançar mais 
pessoas para aprender da Palavra. Com a mudança de Horário já cresceu 40% 
a nossa Escola, seja vc um aluno da escola Biblica!

28/06 - (terça-feira)
Ore pelas fi nanças de nossos membros para que todos estejam empregados e 
com suas contas em dia,e que sejam dizimistas e ofertantes fi eis na obra.

29/06 - (quarta-feira)
interceda pelo bairro do Cepinho! Pelos moradores convertidos ou não ,e ore 
pela infra-estrutura do bairro. O Cepinho é do Senhor Jesus!

30/06 - (quinta-feira)
Ore por todos os membros da Catedral para que tenham o principio de Honrar e 
Obedecer ao Pastor que é o anjo da igreja. A obediência quebra as maldições. 
Agradeça pelo privilégio de estar em uma igreja de Propósito que sabe onde 
quer chegar! 

igreja do evangelho Quadrangular Catedral da Paz
Ministério Pr. Fábio Coutinho

Estrada Júlio de Carvalho, 546
Bairro do Cepinho
12 334-440, Jacareí/SP
Tel.: 12 3962.6845

ieqcatedraldapaz@yahoo.com.br
www.catedraldapaz.wordpress.com
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