ALVOS DE ORAÇÃO – JEJUM 21 DIAS IBNs – FEVEREIRO/MARÇO 2016
PROPOSITO GERAL (Avivamento pessoal e Coletivo, Intimidade com Deus,
Crescimento, Multiplicação, Santidade e Maturidade): Por SALVAÇÃO DE ALMAS; Pela
Maturidade e Santidade da Igreja Local (membros do corpo de Cristo nas IBNs);
Crescimento das células e igrejas IBNs; multiplicação dos Discípulos (MDA), Lideres
e Células; Novos de Supervisores de Setor, Áreas e Distritos; Abertura de Núcleos IBNs
(igrejas nos bairros); Plantação de novas Igrejas Locais e Expansão do Reino de Deus;
RESTAURAÇÃO DA NAÇÃO BRASILEIRA (ECONOMICA, SOCIAL E ESPIRITUAL).
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS:
Fazer oração de II Crônicas 7:14: Humilhação, Confissão e Arrependimento pelos
Pecados, Pedido de perdão pelos pecados e suplicar, pela Cura da Nação Brasileira.
Oração de de Guerra Repreendendo os espíritos: de violência, confusão, fofoca,
mentira, vícios, drogas e bebidas, prostituição, insubmissão e rebeldia, frieza e apatia
espiritual, falta de amor, desanimo e fraqueza espiritual, esterilidade (quem ainda não
ganhou vidas para Jesus), contra toda obra da carne; Orar pela paz na nossa cidade,
declarar libertação aos que estão sendo oprimidos por espíritos imundos; orar pelos
presos de espirito, alma e fisicamente nas cadeias femininas, masculinas e de menor
idade;
Oração de de Guerra SAUDE (Isaias 53): Repreender todo espirito de doença em nosso
meio; Expulsar doenças que atingem nossos irmãos, declarando cura; reivindicando
saúde nos discípulos de Jesus que fazem parte do ministério IBN; Orar de violência,
confusão, fofoca, mentira, vícios, drogas e bebidas, prostituição, insubmissão e rebeldia,
frieza e apatia espiritual, falta de amor, desanimo e fraqueza espiritual, esterilidade
(quem
Interceder pelos projetos e eventos: Projeto Embaixadas Nações: que possamos concluir
os parcelamentos que estão em aberto; que seja liberado toda documentação da obra;
Conclusão da construção da IBN Sede em Porto Velho (até o final de Dezembro:
colocação do piso, ar‐condicionado, faixada de vidro, forro); que o Senhor possa trazer
generosidade e prosperidade a igreja para continuarmos investindo no Reino de Deus;
Pela Inalguração da IBN em Cuiabá; Projeto Abraça Discipulos (centro de recuperação); .
Visão do MDA: Implantarmos 100% da visão do MDA, gerando muitos discipulos de
Jesus Cristo e Cuidar muito bem deles; Nao deixando que NENHUM se PERCA; Restarurar
os soldados feridos; Abertura de mais GEs (grupos de evangelismos); multiplicar os
numeros de MDAs;
Libertação e Equilibrio Financeiros: Para que tenhamos Fidelidade em Deus; Sejamos
generosos; Hospitaleiros; Vida Financeira Equilibrada, Quitação de Dividas; Abertura de
Portas de Emprego; Promoção Salarial; Mudança de Cargos, Pagamento das Dividas;
Recebimento de Calsas da Justiça, Assenção Restauração das Finanças Familiar; Compra
ou troca de Carro; Aquisição da casa própria (sair do aluguel);
Orar pela Unidade e Comunhão da Igreja de Jesus Cristo: Unidade no ministério IBN,
Unidade nas Igrejas nas cidades e de RO, Unidade da Igreja de Jesus no Brasil e nas
Nações. Para que seja estabelecida a unidade e comunhão entre os membros do
ministério IBN (lideres, celulas, igrejas); Pela Unidade
Orar pelas Autoridades constituídas: Prefeito e Vereadores de nossas cidades;
Governadores e Deputados Estaduais, Federais e Senadores. Presidenta do Brasil e
seus Ministros; Lideres Espirituais: Pastores, Profetas, Apóstolos, Evangelistas e Mestres
locais e nacionais.

9.

Interceder por Nossa Liderança Espiritual: Nossa cobertura ministerial e espiritual (Prs
Odilon e Sinora Vergara), Nossos Lideres Ministerial (Prs Fabio e Judileia Ramos), Prs
das Igrejas IBNs Locais em suas cidades, Pelos Discipuladores (as) e Lideres de Células,
Supervisores e Anfitriões das IBNs Porto Velho, Ji‐Parana, Buritis, Machadinho, Cuiaba‐
MT, Aldeias Alta‐MA, Parnaiba‐PI, Camburiu‐SC, Bauru‐SP, Cidade de Deus‐RJ
(reestruturação), Rio Branco (fase de re‐implantação), Ariquemes GE;

10.

Cura e Libertação: dos cativos de almas de espíritos que são membros da IBN;
Combater todo espirito de doença e enfermidade: declarando saúde de Deus em nosso
meio, reivindicando Isaias 53:4‐5 determinando cura para os enfermos; Ser ousado
conforme Mat 10:8 "Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos,
expulsai os demônios.", Lucas 9:1b "...curarem as doenças.";

11.

Ore para que tenhamos reuniões cheias de unção, avivadas e poder de Deus: nas
celulas, nos cultos de celebração; para que todos os convidados/visitantes sejam tocas
pelo poder de Deus e sejam salvos e transformados pelo poder do Espírito Santo de
Deus.

12.

Ore pelos nossos missionários: Paz as Nações (Prs Edi e Vilma), Ide Africa (Prs Rafael e
Sara), India Orfanato (Prs Andrews e Eliana), Moçanbique (Nilton e Marlene), Adore
India (Armenio e Juliana/ Sunil e Rhoda), USA (Pr Rafael Conrado), USA (Pr Thiago e
Poni), Belgica Missão Integral (Wanderson Machado), Nepal (Marcelo) e tambem para
Deus despertar vidas do ministerio IBN para ser enviardo como missionário as nações;

13.

Orar pelos Ministérios; Pelo crescimento e edificação do Ministério Infantil; Rede de
Adolescentes e Jovens; Pela Rede de Casais; Ministerio de Artes e Teatro, Ministério de
Musica, Intercessão e surgimento de demais Ministérios.

14.

Orar Por Avivamento na Igreja e Cidade: Para que seja estabelecido em nosso meio um
avivamento continuo nossas igrejas locais, em nossas cidades onde tem uma Batista as
Nações; para que Deus derrame poder, batismo no Espírito Santo, Curas, Milagres que
possamos Alargar e Transbordar nossas fronteiras conforme Isaias 54:2‐3, tanto no
âmbito pessoal, familiar, ministerial e profissional;

15.

Interceder pela restauração familiar: Restauração dos casamentos; ordem dentro dos
lares; pela restituição de uma família sadia (reconciliação dos pais aos filhos e dos
filhos aos pais, conforme Malaquias 4:5‐6), pela educação dos filhos, casamentos
restaurados. Orar pelas Famílias de Porto Velho (cidades locais);
Pela Proteção, Justiça e Paz do Senhor em nossas casas: interceder pela proteção de
Deus com nossos Paes, filhos e parentes; Para que Deus proteja e dê livramento aos
irmãos da IBN que estiverem em viagens;

16.

17.

Orai pela paz de Jerusalém; prosperem aqueles que te amam. Salmos 122:6

18.

Ore pela multiplicação das Celulas: para que cada célula alcance os seus alvos de
multiplicação, chegaremos em 200 celulas em 2016, novas casas para multiplicação,
lideres em treinamentos, novos setores e Regiões;

19.

Ore pela formação de lideres: maturidade, formação e crescimento dos líderes. Pela
Academia de Discipulos: Novas turmas; que os alunos concluam os cursos e sejem
aprovados formando novos líderes e levantados novos pastores nas IBNs; maturidade
espiritual;

20.

Interceder pela expansão e abertura de novas IBNs: Maceio‐AL (Isaias e Emanuele ‐
GEs), Plantação da IBN Parnaíba‐PI (Jose e Carol ‐ GEs), Plantação da IBN em da IBN
Camboriu‐SC; Rio Branco‐AC (fase de implantação), Candeias‐RO, Jací‐Parana, Alvorada
do Oeste‐RO (Amarilton ‐ GEs), Cacoal‐RO, Vilhena‐RO, Bolívia e plantação de IBNs em
outros paises;

21.

Edificação, Construção e Aquisição: Aquisição de prédio próprio para: Jaru‐RO, Aldeias
Alta‐MA, Bauru‐SP, Começarmos a construção do centro de treinamento e eventos IBN
no Rancho as Nações (no município de Candeias‐RO); Construir o Centro de
Acolhimento de Dependentes Químicos em Porto Velho‐RO;

22.

Pelo Projeto EU + 1 (reconciliação dos desviados): Interceder para que os afastados de
Jesus Cristo voltem para o ceio de Sua Igreja; para o Espirito Santo dar estratégia de
como resgatar essas pessoas a fim de se reconciliar com o Senhor Jesus; repreender o
espírito de friesa, indiferença e apatia espiritual. Expulsar todo espirito de engano que
esta agindo na vida das pessoas que já passaram pelas nossas igrejas locais; para o que
estão fracos possa ser fortalecidos; Orar para que se levante um exercito de
resgatadores, para ir em busca dos desviados e consolida‐los na igreja.

23.

Orar para que não se perca nenhum discipulo. “E a vontade do que me enviou é esta:
Que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no
último dia.” (João 6:39)

24.

Pelo Projeto Abraça Discípulos: Comunidade Acolhedora Abraça Discípulos, Nova
diretoria; os novos Projetos possam ser aprovados. Para que a associação ABRAÇA
cumpra o IDE de Jesus Cristo.

25.

Orar Pelos Eventos(locais Pvh): EDD, Imersão Marilia Nivel 1 de 21‐25 Março e Nível 2
de 09‐13/Maio, FUEGO Adolescentes 24/Março, ENCONTRO com Deus Mulheres
01/Abril e Homens 29/Abril; Conferencia do MDA Rondonia de 05‐07/Maio, Confra
Roots, Grande Batismo dias 24/Maio; Conferencia de Lealdade Pr Eugenio 22/Maio,
GPS (Escola Profetica) Prs Daniel e Gisele Bonila USA 15 a 19 Junho

LEITURA DE 4 LIVROS DA BIBLIA (Período de 29/02 a 20/03/2016)
Efésios 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ‐ Dias 1, 2, 3, 4, 5, 6 (29‐02; 01‐03;02‐03;03‐03;04‐03;05‐03)
I Timoteo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ‐ Dias 7, 8, 9, 10, 11, 12 (06‐03;07‐03;08‐03;09‐03;10‐03; 11‐03)
II Timóteo 1, 2, 3 e 4 ‐ Dias 13, 14, 15, 16 (12‐03;13‐03;14‐03;15‐03)
Tiago 1, 2, 3, 4 e 5 ‐ Dias 17, 18, 19, 20, 21 (16‐03;17‐03;18‐03;19‐03;20/03)

