
PROGRAMA ESTA É UMA ESCOLA QUE ORA

EDUCADORES CRISTÃOS UNIDOS PELA NAÇÃO LEVANTANDO A
BANDEIRA DA ORAÇÃO

Aos santos é dada a incumbência de perseverar em oração velando com ações de
graças, sendo pacientes na tribulação, alegrando-nos na esperança. Rom12:12*

“Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões
e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em

eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e
honestidade”  (1 Timóteo 2:1,2). Na sequência, o apóstolo Paulo completa dizendo

que  “isto é bom e agradável diante de Deus”  (1 Timóteo 2:3).

Prezadas escolas,

Nosso Deus é Soberano, A ELE TODA GLÓRIA!

Estamos vivendo tempos de incerteza, dor, medo e perplexidade nas nações devido à
pandemia do coronavírus, e às questões políticas e sociais. As nações da terra estão
debaixo  de  uma pandemia  que  tem sido  fatal  para  muitas  pessoas.  O  nosso  país
atravessa por um momento de crise sem precedentes na educação, na economia, na
política e na saúde. Como educadores somos agentes de transformação.

Estamos vivendo uma oportunidade única de entrarmos nos lares e alcançarmos
mais incisivamente, nossos alunos e suas famílias, através da Educação Cristã, seja

praticada de forma presencial ou online.

30 dias de oração pela educação cristã no Brasil e no mundo
                                        junho de 2021

01/06  -  Terça-feira –  Orar  pela  equipe  AECEP:  Conselho,  Diretoria,  capacitadores,
representantes regionais, equipe do escritório, as estratégias, recursos e desafios que
também precisam da intervenção de Deus.

Orar pelas escolas e associados: 

Adelaide Araújo Peres Gonçalves                                                                                          Brasil            
Adriane Alves Xavier                                                                                                                Brasil            
Associação Beneficente Dínamus                                                                                          Brasil            
Associação de Educação e Cultura - Instituto Life                                                              Brasil   
Associação de Ensino Integral Coram Deo                                                                           Brasil



02/06 – Quarta-feira - Orar para que todas as escolas implantem a sala de oração seja
presencial e/ou online, envolvendo profissionais, pais e alunos, na intercessão diária
(respeitando as normas de higiene e segurança). Pedir a Deus estratégias para gerar
nos gestores, professores, alunos e pais, o desejo de interceder por nossa nação e pela
educação. 

Orar pelas escolas e associados: 

Associação Educacional Ágape                                                                                              Brasil  
Atuação Voluntaria                                                                                                                  Brasil
Bárbara Machado de Souza                                                                                                   Brasil
Caminhos Eternos Instituto de Ensino Fundamental                                                        Brasil             
Ceduc - Centro Educacional Cristão                                                                                     Brasil             

03/06  -  Quinta-feira -  Clamar  a  Deus  pelas  escolas  que  estão  vivendo  situações
financeiras  desafiadoras.  Que  Deus  envie  o  socorro,  provisão  e  estratégias
sobrenaturais.

Orar pelas escolas: 

Ceduc                                                                                                                                        Angola
Ceduca                                                                                                                                        Brasil
Ceeduca - Centro de Educação de Cultura Alpha                                                                Brasil
Ceiva Escola Cristã                                                                                                                    Brasil
Celur                                                                                                                                            Brasil

04/06 – Sexta-feira   –  Orar a Deus pelo nosso Ministro a Educação Milton Ribeiro e
seus assessores diretos. Interceder para que caia por terra toda resistência e retaliação
contra  a  vida  do  ministro  pelo  fato  dele  ser  um  cristão.  Orar  para  Deus  dar-lhe
sabedoria, competência e força e que ele atue de forma positiva em todo país. Orar
para Doutora Inês Borges para que o plano de Educação para integridade (EPI) possa
ser implantado nas escolas públicas do nosso país.

Orar pelas escolas: 

Cema                                                                                                                                         Brasil 
Centro de Educação Boa Semente                                                                                       Brasil 
Centro de Educação Infantil Alpha Kids                                                                              Brasil
Centro de Ensino Peniel Nos Passos de Jesus                                                                    Brasil 
Centro Educacional Alvarez Filho                                                                                         Brasil

05/06 - Sábado – Orar por todas as autoridades envolvidas com a educação no Brasil.
Consagrar  a  Deus  o  Ministério  da  Educação  e  Cultura  (MEC).  Orar  por  todos  os
secretários estaduais e secretários municipais, bem como pelos conselhos estaduais e
municipais de educação. Averíguem quem são os secretários (estadual e municipal) de
seu estado e cidade e interceda por eles. Que a salvação do nosso Deus alcance essas
autoridades e que caia por terra toda resistência à formação integral dos alunos do
país.



Orar pelas escolas: 

Centro Educacional Arca de Noé                                                                                          Brasil 
Centro Educacional Cristão de Curitiba                                                                               Brasil 
Centro Educacional Geração Eleita                                                                                      Brasil 
Centro Educacional Inspire                                                                                                    Brasil 
Centro Educacional Saber                                                                                                      Brasil

06/06 - Domingo – Orar para que haja uma conscientização em todas as escolas cristãs
do  país  em  relação  à  importância  da  capacitação  de  todos  os  profissionais  em
educação por princípios bíblicos (AEP). Vamos clamar a Deus para Ele prover recursos
para as escolas investirem na capacitação dos profissionais.

Orar pelas escolas: 

Centro Educacional Semeando                                                                                             Brasil 
Centro Educacional Vera Magaldi                                                                                         Brasil 
Cepp Ajuricaba                                                                                                                         Brasil 
Cepp Augusto Pestana                                                                                                            Brasil 
Colégio Alpha                                                                                                                            Brasil

07/06 - Segunda-feira – Orar pelo fim definitivo da pandemia no Brasil e no mundo,
clamando a  Deus a cura da covid-19,  remédios  e  vacinas  eficientes  contra  o  vírus
corona. Que esse vírus seja extirpado, destruído, que os doentes sejam curados e que
possamos voltar nossa vida ao normal.

Orar pelas escolas: 

Colégio Aprendiz                                                                                                                        Brasil 
Colégio Batista Aliança                                                                                                              Brasil 
Colégio Batista Betesda                                                                                                             Brasil 
Colégio Batista do Rio de Janeiro                                                                                            Brasil 
Colégio Batista Getsemani                                                                                                        Brasil

08/06 - Terça-feira – Orar para que todas as escolas que fecharam devido à pandemia,
voltem a funcionar. Orar para que todas as escolas que perderam alunos por causa da
pandemia, tenham seus alunos de volta. Clamar também para que Deus envie alunos
novos.  Que Deus derrame fé e esperança nos corações dos gestores, bem como a
provisão que será necessária para esse fim.

Orar pelas escolas: 

Colégio Batista Vida Nova                                                                                                         Brasil 
Colégio Comunidade                                                                                                                  Brasil 
Colégio Crescer                                                                                                                           Brasil 
Colégio Criação                                                                                                                           Brasil 
Colégio Cristão Atos                                                                                                                   Brasil



09/06 - Quarta-feira - Orar pela preparação para a volta às aulas presenciais em todo
país de forma definitiva. Que Deus capacite gestores e coordenadores para preparem
toda  documentação  necessária:  plano  de  retorno  às  aulas,  protocolos  jurídicos,
pedagógicos, sanitários, higiênicos e outros. Orar para que Deus envie as provisões que
serão necessárias para esse fim.

Orar pelas escolas: 

Colégio Cristão Betânia                                                                                                             Brasil 
Colégio Cristão Efigênia Tobias                                                                                                Brasil 
Colégio Cristão Favo de Mel                                                                                                     Brasil 
Colégio Cristão Kairós                                                                                                                Brasil 
Colégio Cristão Ver                                                                                                                     Brasil

10/06 – Quinta-feira - Orar por todos os professores das escolas cristãs do Brasil e do
mundo. Orar por amor pelo chamado ministerial. Ser professor de uma escola cristã é
um serviço a Deus. O alvo principal é fazer Deus e seu filho Jesus Cristo conhecidos de
todos  os  alunos.  Orar  para  que  os  professores  se  prepararem  espiritualmente  e
academicamente. Orar pelos planos de aulas e a aplicação correta da metodologia AEP
em todas as aulas, projetos e atividades.

Orar pelas escolas: 

Colégio Cristão Vitória                                                                                                               Brasil 
Colégio Evangélico A.G.J.                                                                                                           Brasil 
Colégio Excelência Fundamental                                                                                              Brasil 
Colégio Fonte                                                                                                                               Brasil 
Colégio Jubileu                                                                                                                             Brasil

11/06  –  Sexta-feira  -  Orar  por  todos  as  famílias  de  nossas  escolas.  Orar  por
restauração espiritual nos lares. Que os esposos assumam a posição de sacerdote do
lar, orando por suas esposas e filhos. Orar por renovação do amor em família. Que haja
tolerância, amor, carinho e cumplicidade nos relacionamentos entre os casais, entre os
pais e filhos.

Orar pelas escolas: 

Colégio Kadima                                                                                                                           Brasil
Colégio Legado                                                                                                                            Brasil 
Colégio Lírio dos Vales                                                                                                               Brasil 
Colégio Mais Padrão - Educando Com Princípios e Valores                                                Brasil 
Colégio Rocha Eterna                                                                                                                 Brasil

12/06  –  Sábado  -  Orar  por  todos  os  alunos  de  nossas  escolas.  Orar  por  saúde
emocional,  crescimento físico e espiritual  das  crianças,  adolescentes e jovens.  Orar
para que todas as crianças recebam capacitação de Deus para amarem a palavra do



Senhor,  seus mandamentos,  preceitos e estatutos.  Clamar  a Deus para que nossos
alunos cresçam em graça, sabedoria e conhecimento. Que possam ocupar posições de
liderança no futuro, sendo íntegros e prósperos em seus caminhos.

Orar pelas escolas: 
Colégio Sedes Sapientia                                                                                                             Brasil 
Colégio Shalom                                                                                                                            Brasil 
Colégio Sirius                                                                                                                            Brasil 
Colégio Vida em Carreira                                                                                                       Brasil 

13/06 – Domingo – Orar pelo Prêmio Cida Mattar-AECEP. Orar para que um número
maior de escolas se inscreva para participar. Orar para que Deus conceda às escolas
cristãs projetos inovadores, criativos e desafiadores para os profissionais e alunos. Que
os projetos concorrentes possam ser compartilhados entre as escolas e que gerem
ótimo aprendizado com o crescimento das habilidades e competências dos educandos.

Orar pelas escolas:

Cre I - Unidade Aeroporto                                                                                                         Brasil
Cre II - Unidade Butantã                                                                                                            Brasil 
Crecei - Centro Renovado Cristão de Ensino Integral                                                           Brasil 
Creche Nova Vida                                                                                                                        Brasil 
Creche Novos Sonhos                                                                                                                 Brasil

14/06 –  Segunda-feira  –  Orar  pelo  encontro mensal  de  gestores.  Que Deus possa
abençoar a diretora Tânia da Aecep, dando-lhe direção e sabedoria para conduzir os
encontros com os gestores. Que Deus possa proporcionar novas experiências entre as
escolas, fortalecendo-as e aproximando-as.

Orar pelas escolas e associados:

Débora Fátima Campos de Castro Magalhães                                                                      Brasil 
Deise Costa do Nascimento                                                                                                     Brasil 
Ebcv - Escola Batista Cristo É A Vida                                                                                       Brasil 
Escola Batista Central de Educação                                                                                        Brasil 
Escola Batista Shalon                                                                                                                 Brasil

15/06 – Terça-feira –  Orar pela reunião de oração mensal  das escolas cristãs.  Que
Deus desperte todas as escolas para que participem das reuniões mensais de oração.
Que o Senhor Deus dê a direção nas reuniões para que oremos segundo o desejo do
seu coração e que o Espírito Santo nos guie e leve nossas orações até o pai celestial.

Orar pelas escolas:

Escola Betel                                                                                                                                 Brasil 
Escola Bethel                                                                                                                               Brasil 
Escola Casa de Deus                                                                                                                   Brasil 
Escola Céu Azul da Associação Cristã de Ensino                                                                   Brasil 
Escola Comunidade Educação Por Princípios                                                                        Brasil



16/06  –  Quarta-feira  –  Orar  pelo  30º  Workshop  de  Educação  –  2021.  Orar  pela
organização,  pelos  recursos  e  provisões  necessários.  Clamar  pelos  preletores  e
palestras gerais, pelas seções temáticas, oficinas, empresas e materiais pedagógicos
que serão oferecidos.

Orar pelas escolas:

Escola Crescer                                                                                                                                Brasil 
Escola Cristã da Brasa                                                                                                                   Brasil 
Escola Cristã de Campo Verde                                                                                                    Brasil 

17/06 – Quinta-feira – Pilares - Orar pelo trabalho que tem sido realizado nas lives de
terças-feiras com temas extremamente importantes do livro Pilares. Temas que tratam
sobre as bases e fundamentos bíblicos essenciais  na formação da uma cosmovisão
cristã.

Orar pelas escolas:  

Escola Cristã Jerusalém                                                                                                           Brasil
Escola de Educação Infantil e Berçário Espaço do Saber                                                  Brasil 
Escola Evangélica Amar                                                                                                           Brasil 
Escola Genesis                                                                                                                           Brasil 
Escola Jesus Lírio dos Vales                                                                                                     Brasil

18/06 – Sexta-feira  – Orar por todas as crianças do mundo. Milhões de crianças em
todas  as  nações  da  terra  estão  vulneráveis  em  situação  de  risco,  passando  por
injustiça, fome, opressão, abandono e miséria. Que Deus se apresse em socorrer essas
crianças,  levantando  a  igreja  na  terra,  bem  como  as  instituições  internacionais  e
nacionais  responsáveis,  conselhos  tutelares  e  instituições  comunitárias  para
socorrerem  essas  crianças.  Orar  pela  salvação  das  crianças  indígenas  e  por  suas
famílias.

Orar pelas escolas:  

Escola Kairos                                                                                                                             Brasil 
Escola Maddá Kids House                                                                                                       Brasil 
Escola Nova Geração                                                                                                               Brasil 
Escola Oliveiras                                                                                                                        Brasil 
Escola Reviva                                                                                                                            Brasil

19/06 – Sábado – Orar pelas nações indígenas existentes em nosso país e outras tribos
da terra. Orar pela salvação das crianças indígenas e por suas famílias. Orar para que
os índios que estão se convertendo se tornem líderes espirituais e levem a palavra de
Deus a outras tribos.  Que os missionários  possam ter  acesso aos indígenas  e toda
resistência da FUNAI em relação à evangelização dos índios caia por terra.

Orar pelas escolas:  



Escola Semente do Futuro                                                                                                    Brasil 
Escola Vida Nova                                                                                                                     Brasil 
Escola Videira                                                                                                                          Brasil 
Escolinha Evangélica                                                                                                              Brasil 
Espaço da Criança                                                                                                                   Brasil

20/06 – Domingo  – Orar pelas autoridades eclesiásticas da nossa nação. Que Deus
abençoe os pastores, mestres, evangelistas, profetas, missionários, diáconos e obreiros
em geral. Que Deus abençoe nossos guias, derrame dos céus sua misericórdia, ungindo
seus filhos com seu doce e eterno amor. Que a igreja se levante em clamor noite e dia
par que haja salvação em nossa nação.

Orar pelas escolas:  

Felipe José Silveira Gadêlha                                                                                                    Brasil 
Filipe Pimenta Carota                                                                                                               Brasil 
Francianny Godinho Cavalcante Alves                                                                                  Brasil 
Fundação Renovar                                                                                                                    Timor-leste 
Grupo Educacional de Camaragibe Ltda                                                                               Brasil

21/06 – Segunda-feira  – Orar pela política brasileira e por todas as autoridades do
nosso  país.  Orar  pelo  presidente  da  república,  pelos  ministros,  governadores,
prefeitos, magistrados, senadores, deputados, vereadores. Que Deus nos ajude para
que  aconteça  uma  reforma  política  na  nossa  nação.  Políticos  ganham  fortunas
enquanto os pobres estão nas ruas passando fome, sendo oprimidos, sem teto, sem
emprego, sem assistência médica e outros.

Orar pelas escolas:  

Happy Kids Center                                                                                                                   Brasil
Heaven Kids                                                                                                                              Brasil 
Higor Simplício Lopes                                                                                                              Brasil 
Iavec - Instituto Avançado Vida de Ensino Cristão                                                             Brasil

22/06 – Terça-feira – Orar pela restauração econômica do Brasil. Levantar um clamor
por  um  milagre  econômico  no  Brasil.  Que  as  empresas  que  fecharam  devido  à
pandemia  voltem  a  ser  reabertas.  Que  a  nação  brasileira  seja  restabelecida
economicamente  em  todas  as  áreas:  turismo,  meio  ambiente,  abertura  de  novas
empresas, investimentos nacionais e internacionais, auxílio às empresas e famílias que
estão em situação vulnerável.

Orar pelas escolas:

IBI Sorocaba                                                                                                                               Brasil 
Ice - Instituto Cristão de Educação                                                                                        Brasil
Igreja Apostólica Batista Viva                                                                                                 Brasil 
Igreja Batista de Três de Maio                                                                                                Brasil 



Igreja Canaã                                                                                                                               Brasil

23/06 – Quarta-feira – Orar por todos os que estão na linha de frente trabalhando em
hospitais, supermercados, na segurança, no transporte, nas instituições, nos campos e
indústrias.  Clamar  principalmente  pelos  médicos  e  enfermeiros  que  trabalham
diretamente com os doentes da Covid.  Que Deus restaure a saúde de todos esses
guerreiros a cada manhã, livrando-os de toda contaminação.

Orar pelas escolas:

Instituto Batista Educacional de Sabará                                                                               Brasil 
Instituto de Ensino Excelência                                                                                                Brasil 
Instituto Educacional Atos de Amor                                                                                      Brasil

24/06  –  Quinta-feira  –  Orar  por  arrependimento  em  toda  a  nação  brasileira.
Arrependimento individual e coletivo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Arrependimento
nas  famílias  do  Brasileiras,  nas  cidades,  estados  e  no  país.  Arrependimento  dos
pecados  de  corrupção,  pedofilia,  impureza  sexual,  sodomia,  blasfêmias,  crimes,
violência, falta de amor, abandono de crianças e idosos, cometidos em nossa nação.

Orar pelas escolas:

Instituto Educacional Semear                                                                                                 Brasil 
Instituto Educacional Turma da Alegria                                                                                Brasil 
Instituto Educacional Zion                                                                                                       Brasil 
Instituto Presbiteriano de Educação                                                                                      Brasil

25/06 – Sexta-feira – Orar por AECEP Missões. Agradecer a Deus por sua obra na área
da educação nos países Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné Bissau, São
Tomé  e  príncipe,  Timor  Leste  e  Paquistão.  Orar  para  Deus  abençoar  todos  os
profissionais da educação que atuam nesses países. Que os mesmos sejam capacitados
e preparados por Deus para continuarem o trabalho diante dos desafios econômicos,
emocionais e espirituais.

Orar pelas escolas e associados: 

Iolene Maria de Lima                                                                                                               Brasil 
Lucas de Oliveira                                                                                                                      Brasil 
Luciano Rodrigues Pastorini                                                                                                   Brasil 
Mary Hebling de Lima                                                                                                             Brasil

26/06 – Sábado  – Orar por AECEP Internacional.  Orar pelas escolas em Portugal  e
Itália.  Orar pelas as crianças  dessas nações.  As mesmas não estão em contexto de
vulnerabilidade  social,  contudo  são  minoria  cristã  (perseguição)  e  vulnerabilidade
espiritual.

Orar pelas escolas e associados: 



Missão Evangélica Hosana                                                                                                       Brasil 
Mônica Alves Costa                                                                                                                   Brasil 
Neps Núcleo Escolar Princípio do Saber                                                                                Brasil 
Novo Alvo Escola Cristã de Educação Por Princípios Ltda                                                  Brasil

27/06  –  Domingo  –  Orar  pelos  membros  do  Comitê  AEM.  Orar  pela  Rede  de
discipulado: Capacitadores Missionários e Multiplicadores Locais. Orar pelo Programa
Básico de desenvolvimento – trilha de formação. Orar por recursos e gestão do Comitê
AEM.

Orar pelas escolas e associados: 

Núcleo Educacional Sementinha Kids                                                                                   Brasil 
Obede Edom                                                                                                                              Brasil 
Obra Missionária Palavra Viva                                                                                                Brasil 
Pamela Quintanilha Rangel dos Santos                                                                                Brasil 

28/06 – Segunda-feira  – Orar pelos membros do Comitê AEM. Orar pela equipe de
voluntários: Diretores dos países, professores do EAD, consultores e assessores. Que
Deus abençoe as capacitações dos profissionais e que haja frutos saudáveis.

Orar pelas escolas e associados: 

Paula Dinah Ribeiro                                                                                                                  Brasil
Pro Saber                                                                                                                                    Brasil 
Projeto Vida                                                                                                                               Brasil 
Queli Fernandes de Souza                                                                                                       Brasil 
Quintal Criativo                                                                                                                         Brasil

29/06  –  Terça-feira  -  Orar  pela  redenção  das  crianças,  restauração  das  famílias,
transformação das comunidades locais com a chegada do Reino de Deus através da
Educação Cristã e evangelização.

Orar pelas escolas e associados: 

Ricardo Teixeira Murtada                                                                                                       Brasil
Silas Klein Lourenco                                                                                                                 Brasil 
Suellen Mayara Paulina Silva Arêdes                                                                                    Brasil 
Suporte Associatec                                                                                                                  Brasil

30/06 – Quarta-feira - Oração pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo e a implantação
de seu reino na terra. Vamos clamar a Deus, Maranata ora vem Senhor Jesus Cristo!

Orar pelas escolas e associados: 

Turminha Amai                                                                                                                        Brasil 
Universidade da Criança                                                                                                        Brasil 
Villa Semear Berçário e Educação Infantil Ltda                                                                 Brasil 



Vine International Christian School                                                                                     Brasil

Quando o povo de Deus saiu do Egito, o exército de faraó estava atrás deles, as montanhas do
lado  e  o  mar  a  sua  frente,  então  em  meio  ao  desespero  pensaram:  com  certeza  agora
morreremos neste deserto. Então Moisés os declarou:

“Não temais; aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que, hoje, vos fará;
porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor

pelejará por vós e vós vos calareis”. 

Nos envie seu pedido de oração no link abaixo e você terá um exército clamando por seu 
pedido.

https://aecep.org.br/esta-e-uma-escola-que-ora/

https://aecep.org.br/esta-e-uma-escola-que-ora/

