
2016 “Estrada de Ouro” Guia de Oração	
Orando pelos Jogos Olimpicos de Verão	

1 Agosto – 31 Agosto 
	
 
Antes do Jogos (1-5 de Agosto) 
Dia 1 Ore pelas viagens e preparações. Ore pela segurança das delegações ao redor do mundo que vão ao Brasil. Ore pelos 

preparativos que estão sendo feitos nos locais de jogos. Ore pelos competidores que estão treinando. Ore pela 
segurança relacionadaa riscos ambientais enfrentados atualmente no Brasil.	

Dia 2 Ore por proteção. Ore contra o trafico humano durante os jogos no Brasil, afim de que diminua e Ore para que os 
envolvidos sejam presos e julgados. 	

Dia 3  Ore pelo credenciamento dos capelães que vão servir no centro de Serviços Religiosos na Vila Olímpica e por todos os 
Capelães que vão acompanhar suas delegações de países diferentes.	

Dia 4  Ore pelo Brasil que vai sediar os Jogos Olímpicos, pelo Comitê Organizador dos Jogos, por toda a comunidade que vai 
receber jogos e toda a logística dos jogos. Ore para que os Jogos Olímpicos sejam uma benção para a economia local.	

Dia 5 Ore pela abertura dos Jogos e por todos que vão participar dela. Ore para que nestes Jogos homens e mulheres 
ouçam o evangelho de Jesus Cristo.	

 
Durante os Jogos (6-21 de Agosto) 
Day 6 Ore pelos jogos e pelas competições que começam hoje. Ore para que todos os atletas possam competir em um nível 
mais alto. 
Day 7 Ore para que os atletas olhem para Deus nos momentos de pressão e não às drogas, ou pensem em enganar ou 

prejudicar outros atletas. 
Day 8 Ore pelos atletas para que se mantenha a unidade entre os colegas e entre atletas de nações diferentes. 
Day 9 Ore pelo pessoal de apoio que vai trabalhar várias horas sem descanso. 
Day 10 Ore para que os atletas participem com humildade e não para auto promoção. 
Day 11 Ore a Deus, para que os atletas abram seus corações e possam ouvir Deus falar por meio dos capelães. 
Day 12 Ore para que atletas e espectadores de países fechados ao evangelho possam ouvir a mensagem de Deus. 
Day 13 Ore pelo projetos que ocorrem em volta dos locais de jogos e para que espectadores e a comunidade sejam tocados. 
Day 14 Ore pela segurança de todos que se deslocam para locais diferentes de jogos, nestes dias. 
Day 15  Ore pelas equipes oficiais de cada esporte, afim de que tenham; força, agilidade e façam as melhores apresentações. 
Day 16 Ore pela equipe médica, e que eles tenham força e clareza de espírito ao servir com excelência. 
Day 17 Ore pelos atletas cristãos; que eles sejam luz e sal na vila Olímpica e nas competições. 
Day 18 Ore pelos familiares dos atletas, que terão fortes emoções. 
Day 19 Ore para os atletas perseverarem, já que a maioria não vão ganhar uma medalha Olímpica. 
Day 20 Ore para que todos os atletas se encontrem com Cristo.  
Day 21 Ore pelo trabalho de equipe dos times até o fim dos jogos.Ore pela Cerimonia de Encerramento dos Jogos e todos que 

vão participar. 
 
Depois dos Jogos (22-31 de Agosto) 
 
Day 22  Ore por aqueles que vão voltar para casa hoje. Ore por uma viagem segura e que sejam recebidos com amor e 

admiração por seus amigos, parentes e colegas.	
Day 23  Ore por aqueles que se encontram no final de suas carreiras. Ore para que eles saibam lidar com a mudança de rotina, 

nova identidade e outras questões que lhes trazem dor. Ore para que eles se encontrem com Cristo e possam 
encontrar suas verdadeiras identidades. 

 Day 24  Ore pelos ministérios de acompanhamento que trabalharam nos Jogos em diferentes times, delegações e pelos 
Capelães que serviram no Centro de Serviços Religiosos. 	

Day 25  Ore pelos Técnicos e atletas Olímpicos que impactam o mundo para Jesus Cristo, por meio dos esportes Olímpicos.  
Day 26 Ore pelo Brasil e como vão lidar com a limpeza, restruturação, encargos e outros desafios apó os Jogos.	
Day 27 Ore pela igreja brasileira e que os frutos dos Jogos permanecem.	
Day 28 Ore pelos atletas que estão decepcionados e tem que lidar com depressão. Ore pelos atletas que ganharam medalhas 

e descobriram que o sucesso  é oco. Ore para que eles encontrem em Cristo a verdadeira alegria e satisfação.  
Day 29  Ore pelos cristãos e que eles aumentem sua paixão em server técnicos e atletas em suas comunidades.	
Day 30 Ore para os preparativos em curso, para os Jogos ParaOlímpicos, 7 -18 de Setembro, no Brasil. Ore pelos atletas, 

funcionários, comissão organizadora e voluntaries. 	
Day 31  Ore pelos Jogos Paraolímpicos e pelo uso deste guia novamente durante o mês de setembro, durante os Jogos. 
 

 



Orações para os Jogos Olímpicos de Verão 
Orando	pela	influência	e	pelo	impacto	

 	
Para experimentar a presença de Deus nos esportes  
 
Pai do céu e da terra, 
O mundo e todas as coisas são Seus, incluindo o desporto. 
Você está presente e ativo na vida de todos os crentes, incluindo os atletas Olímpicos. 
Confesso que o desporto pode ultrapassar as nossas mentes e obscurecer o sentido da Sua presença em nos, como desejamos. 
Por favor, desperte nossas almas e aumente nossos sentidos para sua proximidade. 
Eu oro para que eu e os Atletas Olímpicos procuremos ouvir, ver e sentir a sua presença em todo o dia de hoje no desporto. 
Tudo o que somos e tudo o que possuímos está voltado para você e a expectativa de experimentar no desporto a sua presença, 
transformando nossa vida. 
Em nome de Jesus eu confio e orar, amem. 	

 
Para os Atletas Olímpicos adorarem nos Jogos  
 
Pai, 
O mundo dos esportes está cheia de Sua graça e glória. 
A vida de cada atleta olímpico no esporte é cercada por sua amorosa presença e poder misericordioso. 
Confesso momentos rebeldes dos nossos corações, mas confiamos em teu perdão. 
Que eles se divertem em seus momentos de comunhão tranqüila e nas horas de atividade furiosa. 
Somos contempladores e também concorrentes nas atividades. 
Que cada atleta olímpico precisaprenda a buscar e agradar sempre o Teu coração. 
Entrego este dia, cada atleta olímpico e que todos eles tragam honra e glória, para o Senhor. 
No santo nome de Jesus, amém. 
	

Oração antes de uma competição Olímpica 
 
Poderoso Deus do céu e da terra, 
A competição de hoje vai exigir o melhor de cada atleta olímpico e o mesmo de seus companheiros de equipe. 
Por favor, ajude eles a competir no máximo de suas habilidades. 
Ative seus corações para estarem unidos. 
Por favor, conceda-lhes discernimento e sabedoria. 
Por favor, capacite-os com força, velocidade e resistência. 
Eu oro para que eles honrem o Senhor em todo tempo durante as provas. 
No nome forte de Jesus eu oro, amém. 
 	
Oração para depois das competições Olímpicas  
 
Bondoso Pai, 
Obrigado por permitir aos Atletas Olímpicos o privilégio de competir em seu esporte. 
Sou grato por sua presença com eles nas competições. 
Sou grato pela ausência de lesões. 
Tenho esperança de que Você foi homenageado pelo trabalho deles no jogo de hoje. 
Eu comprometo seus desempenhos e os resultados de hoje ao seu sábio cuidado. 
Eu oro em nome de Jesus, amém. 
 	

Oração de Ação de Graças pelo Esporte Olímpico  
 
Bondoso Pai, 
Você é o Doador de todas as coisas boas. 
O esporte olímpico é um dos melhores presentes que recebemos. 
Obrigado pela alegria que encontramos nele. 
Obrigado para os desafios que se apresentam. 
Obrigado para os companheiros que os Atletas Olímpicos têm em seu esporte. 
Obrigado pelos treinadores que acompanham eles. 
Obrigado pelas autoridades que trabalham nos eventos. 
Obrigado pelas regras que orientam o seu jogo. 
Obrigado pelo bem estar que faz para o corpo, alma e mente. 
Eu ofereço agora de todo o meu coração a experiência deste dia assim como a dos demais participantes. 
Em nome do santo e forte Cristo Jesus, amém. 


