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2 Oração de
Gratidão

Senhor em nome de
Jesus, queremos te louvar e
agradecer por teu amor e
cuidado conosco. A cada dia
queremos manifestar a Cristo
em nós. Entregamos ao
Senhor, nossa semana,
nossos dias e que possamos
viver de maneira que agrade
ao Senhor. Fale conosco, pois
queremos te ouvir. Em nome
de Jesus, amém.

7

Palavra
Profética

Assim diz o Senhor, como
Ester teve um tempo de
preparação para ser
escolhida como rainha e
alcançar o favor do rei pela
causa de um povo, assim
E u o S e n h o r, t e n h o
preparado e forjado
mulheres fortes com a sua
essência e identidade
restauradas, como mães
apostólicas e proféticas que
preparam e lançam seus
ﬁlhos a um salto para o
futuro. Este é um tempo de
gerar coisas novas, tempo o
qual trago novas estratégias
e inspirações de ativação do
potencial dos ﬁlhos, uma
geração de governo que
tenho estabelecido, geração
com princípios e valores
incorruptíveis que
estabelece a minha
essência, meu plano original
de governo desde o
princípio, diz o Senhor!

1
tocar.

Momento de Louvor
Escolha um louvor de adoração, cante com sua família ou coloque para

Mensagem de Deus
para a família

3

"Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando
seu marido subia para oferecer sacrifício anual." 1Sm 2:19

4

Princípios de bênção para a família

Essa é uma passagem muito conhecida. Ana, que antes era estéril, deu à
luz a Samuel e o entregou para servir diante do Senhor. Porém mesmo assim,
ela provia para seu ﬁlho, ano após ano, uma túnica. Nesse caso, a túnica tem a
ver com cuidado, cobertura, proteção. Você já parou para pensar que em cada
estação, nossos ﬁlhos possuem necessidades e requerem cuidados
especíﬁcos? Poderia fazer uma túnica grande e mandar para Samuel e que lhe
servisse por vários e vários anos? Mas não, a cada ano ela lhe fazia uma túnica.
Precisamos estar sempre atentos a essas necessidades, sejam elas
emocionais, físicas ou espirituais. Existe uma medida correta para cada uma
delas em um determinado tempo.
Assim também Deus conosco. A cada estação Ele provê sobre nós algo
que necessitamos. A cada estação e temporada Deus nos equipa com o
necessário.
Ato profético: Os pais se levantam, o filho permanece sentado,
penteiem os cabelos do filho(a), passem perfume, coloquem uma blusa
ou um boné simbolizando a preparação do filho(a) para se apresentar ao
Rei. Orem por ele(s) declarem que estão prontos para irem até a
presença do Rei, estão prontos para serem lançados ao seu destino
profético.
Obs. Nos atos proféticos, quem estiver fazendo altar não tiver filho
natural, declare sobre os filhos espirituais.

5

Ceia
Leia em sua Bíblia I Coríntios 11:23-32 e ore agradecendo pelo pão e pelo vinho.

6

Oferta

"Por este menino orava eu; e o Senhor atendeu à minha petição, que eu lhe
tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que
viver, pois ao Senhor foi pedido. E adorou ali ao Senhor. " 1 Samuel 1:27,28
Ana engravidou e deu à luz Samuel. Pouco tempo depois de ele desmamar,
ela o consagrou a Deus e o entregou ao sacerdote Eli, para que com ele servisse
ao Senhor, assim como quando ela orou e fez um voto diante Dele.

8

Oração final de agradecimento a Deus

Esta oração deve ser feita pelo sacerdote da família, de forma simples,
objetiva e rápida.

14 de Maio de 2018

1
2

Momento de Louvor

Escolha um louvor de adoração, cante com sua família ou coloque para
tocar.

Oração de Gratidão

Senhor te louvamos e te bendizemos! Declaramos que a nossa conﬁança está em Ti e que os teus planos não
serão frustrados. Obrigada por cada provisão, livramento e amor do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, amém!
Mensagem de Deus
para a família

3

"Perguntou Davi: Resta ainda alguém da casa de Saul, para que trate com bondade por amor a
Jônatas?" 2 Sm 9:1
"Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jônatas, teu pai,
e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai e tu sempre comerás pão à minha mesa." 2 Sm 9:7

4

Princípios de bênção para a família

Você pai já parou para pensar que as suas atitudes hoje, podem reﬂetir na vida de seus ﬁlhos amanhã?
Nesse caso vemos Davi, buscando abençoar o ﬁlho de Jonatas, com quem possuía uma aliança de amizade
(1Sm 18:3). Meﬁbosete era aleijado e estava esquecido, a ponto dele mesmo se comparar a um cão morto
(2Sm 9:8). Porém a aliança de Davi e Jonatas fez com que ele desfrutasse de uma nova realidade em sua vida.
Os pais podem através de seus relacionamentos e conduta de ﬁdelidade e honra deixar um legado para
seus ﬁlhos. Um legado, um caminho no qual eles possam percorrer.
Por várias vezes na palavra vemos a expressão: Por amor a seu pai Davi.Os nossos ﬁlhos desfrutam dos
frutos das nossas escolhas.Com quem nós pais, temos feito aliança? que tipo de legado, de caminho
queremos deixar sobre os nossos ﬁlhos?
Ato profético: Todos ficam de pé, os pais pegam um bastão ou um cabo de vassoura e
estendem ao filho, simbolizando o cetro do Rei estendido que simboliza que ele(a) alcançou o
favor do Rei. Orem por ele(s) e declarem que o favor de Deus está sobre eles e que apresente sua
petição em favor de uma geração, profetizem uma geração sarada na sua identidade e a
restauração dos valores e princípios do reino.

5

Ceando e Celebrando
Leia em sua Bíblia I Coríntios 11:23 ao 32 e ore agradecendo pelo pão e pelo vinho.

6

Oferta

"Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e
derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa." Mateus 26:7
Nosso melhor deve ser derramado ao Senhor, pois Ele nos deu o melhor, a vida de seu ﬁlho em nosso
lugar!

7

Palavra Profética
Leia a palavra profética na primeira página.

8

Oração final de agradecimento a Deus
Esta oração deve ser feita pelo sacerdote da família, de forma simples, objetiva e rápida.

21 de Maio de 2018

1
2

Momento de Louvor

Escolha um louvor de adoração, cante com sua família ou coloque
para tocar.

Oração de Gratidão

Senhor entregamos ao senhor nossa casa, nossa família, pois entendemos que não há
lugar mais seguro para estarmos. A cada dia o Senhor nos guarda, por onde quer que
andarmos. Teu amor nos escolheu! Te amamos! em nome de Jesus, amém!
Mensagem de Deus
para a família

3

"Se o SENHOR não ediﬁcar a casa, em vão trabalham os que a ediﬁcam; se o SENHOR não
guardar a cidade, em vão vigia a sentinela." Salmos 127:1

4

Princípios de bênção para a família

Esse texto nos fala da necessidade de depositarmos nossa conﬁança em Deus. Nós pais, por mais
dedicados e presentes, não seremos suﬁcientes para livrarmos e provermos tudo sobre a vida de nossos
ﬁlhos.
Precisamos compreender o privilegio que temos de conﬁar em um Deus que nos guarda e prove
sobre nós. Nossos ﬁlhos estão construindo a própria história com Deus. Permitam que tenham suas
próprias experiências. Como pais ensinem o caminho e a fonte correta que é Deus. Somente Ele é
suﬁciente!
Ato profético: Pegue um papel e uma caneta, perguntem ao(s) filho(s) habilidades que eles
reconhecem que têm e escrevam no papel, depois os pais escrevam habilidades que eles
também reconhecem na vida dos filhos. Os pais oram pelo(s) filho(s) ativando suas habilidades,
declarando novas inspirações do Senhor que os levem saltar para o futuro.
Se não tiver filhos, cada participante do altar escrevam suas habilidades e um ore pelo outro
ativando nesta mesma direção.
Lembrando que já alcançaram o favor do Rei, portanto qual é a tua petição?

5

Ceia
Leia em sua Bíblia I Coríntios 11:23 ao 32 e ore agradecendo pelo pão e pelo vinho.

6

Oferta

"Ele faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de ﬁlhos. Louvai ao Senhor."
Salmos 113:9
Qual é a sua esterilidade? O que você não pode acessar? Se for o propósito de Deus, Ele te dará,
e em alegria desfrutará, pois o que vem do Senhor é sempre o melhor para nossas vidas, seja ﬁel a Ele!

7

Palavra Profética
Leia a palavra profética na primeira página.

8

Oração final de agradecimento a Deus
Esta oração deve ser feita pelo sacerdote da família, de forma simples, objetiva e rápida.

28 de Maio de 2018

1
2

Momento de Louvor

Escolha um louvor de adoração, cante com sua família ou coloque
para tocar.

Oração de Gratidão

Por tudo o que tens feito em nossas vidas, te louvamos. Tem sido o motivo da nossa alegria e da
nossa paz. Tens a cada dia provido sobre nós tudo o que necessitamos. Tua ﬁdelidade e teu amor nos
constrangem. Graças te damos, em nome de Jesus, amém!
Mensagem de Deus
para a família

3

"Os ﬁlhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como ﬂechas na mão do
valente (guerreiro), assim são os ﬁlhos da mocidade. Bem aventurado o homem que enche deles a sua
aljava. Não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos a porta." Sl 127:3-5.

4

Princípios de bênção para a família

Que os ﬁlhos são bênçãos de Deus na nossa vida, já sabemos. Porém já reparou nesse texto, quando
diz que são ﬂechas na mão do guerreiro? A maneira que alguém que está em guerra, lançar uma ﬂecha, é
completamente diferente, de alguém que o faz por hobby ou esporte.
Nós pais temos que estar em constante batalha e prontidão pela vida dos nossos ﬁlhos.Se você pratica
o arco-ﬂecha como hobby, poderá tentar várias vezes até que acerte o alvo, porém quando se está em uma
batalha não é assim, é necessário muita precisão, muita seriedade e responsabilidade.
Assim como, para lançar nossos ﬁlhos é necessário muita precisão, discernimento não só do futuro
próximo, é necessário fazermos uma leitura no Espirito para os próximos anos!
Os guerreiros usam as ﬂechas para alvos distantes, por que provavelmente para embates próximos,
usariam ferramentas diferentes, como uma espada por exemplo.Levem a sério isso! Gastem tempo ouvindo
a Deus, orando por seus ﬁlhos, Buscando em Deus o destino profético deles, e então, os lancem com a
precisão de um guerreiro forjado nas batalhas.
Ato profético: Pegue um papel e uma caneta, perguntem ao(s) filho(s) onde ele(s) gostariam de
estar nos próximos 10 anos, depois os ajude a escrever o que será necessário fazer hoje para que
isto aconteça. Se levantem, os pais como arqueiros que lançam suas flechas, peguem o filho no colo
e o transporte para frente simbolizando o lançamento de uma flecha ao seu alvo, ao salto para futuro.
Se não tiver filhos, um lança o outro como flecha ao alvo, a um salto para o futuro.
Se os filhos ainda são pequenos ou ainda no ventre, orem por eles, profetizem e os lancem ao
seu destino profético.

5

Palavra Evangelística
Leia em sua Bíblia I Coríntios 11:23 ao 32 e ore agradecendo pelo pão e pelo vinho.

6

Oferta

"Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija
não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias;
e assim comeram, ele, e ela e a sua casa, durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da
botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias." 1 Reis
17:14-16
A tua obediência e de tua família, não deixará que te falte nada!

7

Palavra Profética
Leia a palavra profética na primeira página.

8

Oração final de agradecimento a Deus
Esta oração deve ser feita pelo sacerdote da família, de forma simples, objetiva e rápida.

