
Oração Intencional de Dedicação - Samuel 1.28

Pai, eu oro para que assim como o Senhor fizeste com Ana, o senhor tome os meus filhos em
 tuas mãos. Eu dou a Ti. Por toda a vida eles serão dados a Ti. Em nome de Jesus. Amém.

Oração Intencional de Salvação - Mateus 18.14; 2 Pedro 3.9

Pai, eu oro para que o Senhor não permita que meus filhos se percam, mas que eles cheguem
ao arrependimento. Senhor Jesus, te dou graças porque vieste salvar os perdidos, incluindo 
meus filhos e a minha família. Agradeço-te pela salvação em Nome de Jesus. Amém.

Oração Intencional por livramento - Salmos 23.3

Pai, eu oro para que o Senhor possa guiar meus filhos em teus caminhos justos por amor do 
Teu nome e agradeço por livrá-los do maligno. Em nome de Jesus. Amém

Oração Intencional por perdão - 1 João 1.7-9

Pai, te dou graças, pois, teu sangue purifica meus filhos de todo pecado. Peço que meus filhos
 sejam perdoadores e que eles esqueçam de tudo que ficou para trás e avance rumo ao alvo, 
a fim de ganhar o prêmio para qual Deus o chamou em Cristo Jesus. 
Em nome de Jesus. Amém.

Oração Intencional pelo futuro - Jeremias 29.11; Salmos 1

Pai, te agradeço porque o senhor conhece os planos para os meus filhos, planos que visam 
às bênçãos e não o mal, que dão a esperança de um futuro. Peço-te que não os deixem andar 
nos conselhos dos ímpios e nem nos conselhos dos pecadores. Oro para que o prazer dos 
meus filhos, estejam na tua lei e que nela meditem de dia e de noite. 
Em nome de Jesus. Amém.

Oração Intencional pela saúde - Isaías 53.4-5; Provérbios 3.7-8

Pai, dou-te graças porque Jesus tomou sobre si nossas enfermidades e levou nossas doenças. 
Oro para que os meus filhos possam gozar de boa saúde física, mental e emocional e que eles 
não sejam sábios aos seus próprios olhos e que temam ao Senhor para que tenham saúde 
ao corpo e vigor aos ossos. Em nome de Jesus. Amém

Oração Intencional pela maturidade - Lucas 2.52

Pai, que meus filhos possam à semelhança do teu filho Jesus, crescer em graça e estatura 
diante dos homens e que eles estejam com ouvidos atentos as tuas instruções. 
Em nome de Jesus. Amém

Oração intencional pela vida de trabalho - Cl 1.9; 1 Ts 4.10-12

Pai, enche meus filhos com conhecimento da tua vontade, por meio de toda sabedoria e 
entendimento espirituais, que eles vivam uma vida digna de ti, que eles se esforcem para ter 
uma vida tranquila, trabalhem com as próprias mãos a fim de que andem decentemente e 
não dependam de ninguém. Em nome de Jesus. Amém
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Oração intencional pela proteção - Salmos 91.11; Hebreus 13.6

Pai, louvo-te por dar ordens à respeito dos meus filhos para que os guardem em todos os teus
 caminhos. Que meus filhos, com confiança possam dizer que o Senhor os ajudou e não 
temerão o que o homem possa fazer. Em nome de Jesus. Amém

Pai, peço que em nome do teu filho amado Jesus, que supras as necessidades dos meus filhos, 
segundo as tuas gloriosas riquezas. Em nome de Jesus. Amém

Oração intencional pelo crescimento espiritual - Efésios 1.17; 3

Pai, dá aos meus filhos, o Espírito de sabedoria e revelação, que eles te conheçam melhor. 
Que os olhos dos meus filhos sejam iluminados e que em seus corações a tua palavra esteja 
arraigada, alicerçada no teu amor. Em Nome de Jesus. Amém.

Oração intencional tentação - 2 Pedro 2.9; Salmos 119.9-11

Pai, salva meus filhos das tentações e das provações, que eles resistam aos desejos ruins da 
juventude e que busquem a fé e a justiça, a paz e o amor com aqueles que te invocam com o 
puro coração. Que meus filhos vivam de acordo com a tua palavra escondida em seu coração. 
Em nome de Jesus. Amém

Orações intencionais pela futura companheira de meu filho 
Marcos 12.29; Gênesis 2:18; Tito 2:4

Pai, que ela ame ao Senhor de todo coração e de toda a sua alma e que ela abrace a Jesus 
como seu salvador. Que ela ame o meu filho e que seja uma auxiliadora idônea, seja boa, 
generosa e hospitaleira e que incentive meu filho diariamente. Que ela use seus dons e 
talentos que o Senhor a deu no seu lar e no Reino, que seus filhos a chamem de 
bem-aventurada. Em nome de Jesus. Amém

Orações intencionais peoa futuro companheiro de minha filha 
Marcos 12.29; Mateus 19:5; Efésios 5:20

Pai, que ele ame ao Senhor de todo coração e de toda a sua alma e que ele abrace a Jesus 
como seu salvador. Que ele ame minha filha com amor fiel e reconheça seu corpo como 
templo do Espírito Santo e a trate com sabedoria. Que ele estabeleça um lar seguro e seja 
um bom administrador e use seus talentos com sabedoria. Em nome de Jesus. Amém

Oração intencional geral - Filipenses 4.6

Pai, apresento meus pedidos em favor dos meus filhos. Cite os pedidos.
Pronuncio com a minha boca, creio neles em meu coração e te dou graças por me ouvir. 
Em nome de Jesus. Amém

Oração intencional pelas necessidades - Filipenses 4.19 
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