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Tenha sua fé firme em 
Cristo.

Tenha amor genuíno 
pelos irmãos e, 

especialmente, pelos 
que carecem do 

evangelho.

Tenha vida devocional 
constante e intensa 
(oração e estudo da 

Palavra).

(1Co 16:13) (1Ts 3.12) (2Pe 1.3)
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Possa amar e respeitar 
seu esposo, dando-

lhe suporte no amor e 
temor do Senhor.

Seja obediente à 
vontade de Deus, 

buscando a glória de 
Cristo.

Seja capacitada em 
toda boa obra e 

dedicada no serviço 
do reino.

Tenha vitalidade e 
compromisso para 

desenvolver seus dons 
e talentos.

Seja constante no 
temor do Senhor.

Receba a graça de 
Deus para vencer seus 
medos e ser livre em 

Cristo.

O Senhor guarde seu 
coração do mal.

(Ef 5.33b) (Sl 119.11) (1Co 15:58) (Cl 3.23-24) (Sl 111.10) (1Jo 4.18) (Pv 4.23)
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Encontre no corpo de 
Cristo refúgio e 
segurança para 

compartilhar suas 
inseguranças.

Tenha suas forças 
renovadas para o 

trabalho no Senhor.

Tenha sabedoria do 
alto para discernir e 
guardar seu coração 

das mentiras e 
acusações.

Receba graça de Deus 
para apoiar o 

ministério de seu 
marido.

Tenha sabedoria para 
organizar e 

administrar o tempo 
em família.

Para que o Senhor lhe 
conceda saúde física, 

espiritual e emocional.

Receba graça do 
Senhor para lidar com 

a solidão.

(Cl 3.12) (1Co 15:58) (Rm 8.33-34) (1Co 13.4-7) (Pv 31.27) (3Jo 1.2) (1Co 10.13)
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Seja misericordiosa.

Tenha uma irmã de 
sua confiança com 
quem possa orar 

junto e confessar seus 
pecados.

Seja amada por seu 
marido assim como 

Cristo amou a igreja.

Tenha sabedoria na 
administração das 

finanças que lhe são 
confiadas.

Seja constante em 
suas orações pela 
salvação de seus 

filhos.

Não ande ansiosa, 
mas busque a Deus 

em oração em toda e 
qualquer situação.

Ore diariamente pelo 
seu marido e pelo 
ministério dele.

 (Mq 6.8) (Tg 5.16) Cl 3.19) (Pv 31.18,20) (1Ts 5.17) (Fp 4.6)  (1Ts 5.17)
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Seja exemplo de 
conduta cristã entre 

as irmãs de sua igreja.

Seja sábia na 
educação cristã de 

seus filhos.

Seja alvo da oração de 
toda a igreja de 

Cristo.

Tenha um coração 
perdoador.

Ore com o espírito e 
com a mente.

Arrependa-se do mal 
em seu coração e 
receba perdão de 

Deus.

Tenha intrepidez para 
anunciar a Palavra de 

Deus.

(Tt 2.3-5) (Ef 6.4) (2Ts 2.11) (Mt 18.21-22)  (1Co 14.15)  (1Jo 1.9)  (At 4.29)
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