FOLLOWING JESUS TOGETHER

Graça Querido Pai do céu, agradeço por amar-me e fazer de
mim um dos teus filhos e filhas.

AMOR Ajuda-me a amar-Te e obedecert-Te.
COMPAIXAO Ajuda-me a amar os outros do jeito que me amas.
ARREPENDIMENTO Eu te peço perdão pelos meus pecados. Lava-me,
limpa-me.

ADORAÇAO Eu Te adorarei com todo meu coração!
COMPROMISSO Jesus, eu quero seguir-Te como meu Senhor.
Transforma-me do jeito que Tu queres.

DEPENDENCIA Encha-me com Teu Santo Espírito.
INFLUENCIA Torna-me um instrumento de Tua graça, Verdade e justiça.
DISCIPULADO Usa-me para Tua glória e para convidar outros a Te
seguir.

AUTORIDADE Eu oro em nome de Jesus. Am.

Copyright ©2014 The 40 Day Prayer Covenant Inc. All rights reserved.

FOLLOWING JESUS TOGETHER

REFERENCIAS
1 João 3:1
Como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus!
Mateus 22: 37,38
Ama ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, e de todo teu entendimento.
É este o primeiro e o maior dos mandamentos.
João 15:12
Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Salmos 51:2
Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado.
Salmos 9:1
Senhor, quero dar-te graças de todo o coração, e falar de todas as Tuas maravilhas.
João 13:13
Vocês me chamam ‘Mestre’ e ‘Senhor’ e com razão pois eu o sou.
Efésios 5:18b
Sejam cheios do Espírito Santos.
João 1:14
Nós vimos Sua glória, a glória do Filho único, vindo do Pai, cheio de graça e verdade.
Mateus 28:19
Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.
Filipenses 2:9
Por isso Deus o colocou na mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes.
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