
 
CPV – ComUnidade 

Presbiteriana de Viçosa 

“Edificando, evangelizando e discipulando através de relacionamentos”  

 

1 
ORE PELO  

RELACIONAMENTO  COM  DEUS  

 

Ore para que nós estejamos abertos e dispostos a crescer 

espiritualmente como é a vontade de Deus.  

 

Para que busquemos a Deus em oração e leitura da sua palavra 

mesmo em meio a tantas pressões externas que demandam a 

nossa atenção.  

 

Para que o nosso compromisso seja renovado dia a dia e que a 

nossa confiança no Senhor seja grandemente aumentada.  

 

Para que o nosso coração seja amolecido e que nos 

arrependamos dos nossos maus caminhos: inveja, raiva, 

egocentrismo e nossa autonomia.  
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2 
ORE PELA UNÇÃO E  

AVIVAMENTO DO  

ESPÍRITO SANTO  

 

 

Para que cada um de nós seja cheio do Espírito Santo.  

 

Para que o Espírito Santo nos equipe com os seus dons e para 

que Ele nos ensine a usá-los para edificar o corpo de Cristo.  

 

Para que cada um de nós se torne muito consciente do seu próprio 

dom, que se disponha a usá-lo e para que estes dons sejam 

desenvolvidos com fé, amor e esperança.  

 

Para que os dons nunca se tornem motivo de controvérsia mas 

que sirvam ao propósito estabelecido por Deus de edificar a igreja 

e dar glória a Deus.  
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3 
ORE POR UMA ABERTURA PROVOCADA 

PELO ESPÍRITO SANTO  

COM VIZINHOS E AMIGOS  

Ore para que Deus supra as necessidades dos habitantes da 

nossa região, como: comida, moradia, saúde, educação, sustento 

básico, bem como as necessidades espirituais com um encontro 

com Deus, o perdão de Deus, e uma vida de entrega a Deus e ao 

próximo.  

 

Para que Deus nos ensine a servir aos nossos vizinhos e ao bairro 

ou bairros ao redor da CPV, que descubramos formas de ir de 

encontro às necessidades deles.  

 

Para que a CPV seja um lugar onde a paz, a alegria, o amor e a 

segurança estejam sempre presentes e disponível para qualquer 

pessoa que ali chegar. Para que seja um lugar acolhedor, um 

refúgio para os que estão sofrendo.  
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4 
ORE PELA  

COMUNHÃO NOS NÚCLEOS E ENTRE OS 

NÚCLEOS DA CPV  

Ore para que Deus cure as feridas profundas que impedem as 

pessoas de se relacionarem bem umas com as outras. Para que 

Ele derrame o amor Cristão entre nós de forma inusitada.  

 

Ore pelo Pastor Auke, pela equipe de líderes e auxiliares de 

núcleos, para que eles se sintam encorajados, que saibam 

administrar bem o tempo, sua família e os relacionamentos.  

 

Ore também para que Deus esteja deixando bem claro cada passo 

a ser tomado na questão do pastoreio da igreja. Que os líderes e 

auxiliares dos Núcleos, sejam verdadeiros pastores e missionários.  

 

Para que os ministérios especiais da igreja sejam desenvolvidos a 

partir dos dons de cada pessoa e que cumpram as suas funções 

específicas.  
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5 
ORE PELOS MISSIONÁRIOS E  

IRMÃOS QUE ESTÃO FORA DE VIÇOSA  

 

Ore para que Deus proteja e dirija os nossos irmãos, que se 

dedicam de alguma forma a outra cultura, para proclamar as 

virtudes de Jesus.  

 

Para que eles se adaptem nesta situação diferente. Que eles e os 

filhos comuniquem bem na língua local. E que a CPV continue 

intercedendo, orando e dando apoio a todas as necessidades que 

surgirem.  

 

Para que a CPV seja um testemunho ao mundo sobre o amor, a 

paz e a comunhão do corpo de Cristo, para glória de Deus.  

 

Orar pelo Kléos e família, Emeric e família, Cácio e Elisângela, 

Alunos do CEM.  
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ORE PELA  

COMUNHÃO COM DEUS  
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ORE PARA QUE   

DEUS NOS ENCHA COM O  

ESPÍRITO SANTO  
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ORE PELA 

NOSSA COMUNHÃO COM  

OS VIZINHOS  
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ORE PELA  

COMUNHÃO DOS PARTICIPANTES DA CPV  
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ORE PELOS MISSIONÁRIOS E  

IRMÃOS QUE ESTÃO FORA DE VIÇOSA 


