
Sejam bem-vindas, Irmãs em Cristo em todo o mundo! 

Sugestão de cronograma para o evento 
Vídeo de introdução (30 minutos) 
Script de boas-vindas da anfitriã
Escrituras e ideias de oração

Agradecemos imensamente seu comprometimento e sua participação no evento She Loves Out Loud Global.
Em 5 de novembro de 2022, você se encontrará com mulheres do mundo inteiro e, juntas, na batida de um só
coração, oraremos pelas mesmas necessidades e proclamaremos as mesmas promessas das Escrituras.

Em Jeremias 32:39, lemos: “E lhes darei um mesmo coração, e um mesmo caminho, para que me temam todos
os dias...” Que promessa maravilhosa!

Ao realizar seu próprio evento de oração em 5 de novembro de 2022, use as páginas a seguir como guia para
facilitar seu planejamento. Incentivamos que você conduza seu momento de oração no formato de sua
preferência e oferecemos os seguintes recursos:

Observação: além desses itens, 2 a 4 semanas após o evento ao vivo realizado em 5 de novembro, você
receberá a gravação completa do programa de 4 horas. Este é nosso presente para você usá-lo como desejar.
Disponibilizaremos legendas para a gravação, no idioma que você solicitar.

Leia atentamente as próximas páginas. Oramos para que você e as mulheres que reunir testemunhem a
presença de Deus de maneira inteiramente nova, e que deixem o evento sentindo-se encorajadas e
abençoadas!

Vamos começar! 

Com corações agradecidos,
Diane Strack e a Equipe She Loves Out Loud Global



SUGESTÃO DE CRONOGRAMA
Escreva os horários do seu evento nos espaços em branco do cronograma abaixo:

_____   BOAS-VINDAS DA LIDERANÇA/ANFITRIÃ

_____   VÍDEO DO PROGRAMA

0:00 REPRODUÇÃO DO VÍDEO (30 MINUTOS)

0:00 - 1:35            Introdução | Ephie Johnson

0:00 - 9:13            Mulheres reais: (Re)Descobrindo o bom plano de Deus | Donna Gaines

9:13 - 9:48             Momento de oração 

9:48 - 17:53           Ore grande: O poder da oração de uma mulher | Christi Haag

17:53 - 19:10          Momento de oração

19:10 - 28:03         A oração do Senhor e a dádiva da salvação | Diane Strack

28:03 - 29:02       Encerramento | Ephie Johnson

 

_____  LEITURA DAS ESCRITURAS E ORAÇÃO (5-10 minutos)

_____  ENCERRAMENTO

            (Você pode reservar mais tempo para louvar em grupo, compartilhar uma refeição, conversar

sobre a experiência etc.)

 Cronograma do evento



ACESSE SEU VÍDEO PARA FAZER O DOWNLOAD
O vídeo de 30 minutos está disponível e legendado nos seguintes idiomas. Selecione abaixo a opção
mais adequada ao seu grupo.

        INGLÊS

        ESPANHOL

        FRANCÊS

        HÚNGARO

 

Recurso em vídeo 

VÍDEO         

VÍDEO 

VÍDEO 

VÍDEO 

CONTEÚDO E CAPÍTULOS DO VÍDEO
Introdução e Boas-vindas                                                        Ephie Johnson – She Loves Out Loud
Mulheres reais: (Re)Descobrindo o bom plano de Deus      Donna Gaines – Bellevue Women
Ore grande: O poder da oração de uma mulher                   Christi Haag – One More Child 
A oração do Senhor e a dádiva da salvação                         Diane Strack – She Loves Out Loud
Encerramento                                                                           Ephie Johnson – She Loves Out Loud

Nossa recomendação:
Caso sua conexão com a Internet seja instável, recomendamos que faça o download do vídeo antes do
evento. Dessa forma, você poderá exibir o vídeo diretamente em seu dispositivo, sem interrupções.

Olá! Obrigada por se unir a nós no evento She Loves Out Loud Global!
Sou (seu nome e posição). Hoje, nos reunimos aqui para orar juntas, compartilhar um momento de

comunhão, louvar e encorajar umas às outras. Minha esperança é que vocês saiam daqui com um novo

entendimento do amor de Deus, e que o Espírito Santo as preencha com alegria e paz. Este é um

momento para nos conhecermos melhor e nos unirmos em oração junto com mulheres de todo o

mundo.

Vamos assistir a um vídeo de 30 minutos, que nos guiará neste momento de união.

Script de boas-vindas da anfitriã 

PORTUGUÊS 

HOLANDÊS

       

VÍDEO 

VÍDEO 

       

https://vimeo.com/763823574
https://vimeo.com/763823574
https://vimeo.com/763823774
https://vimeo.com/763823774
https://vimeo.com/763823874
https://vimeo.com/763823874
https://vimeo.com/763824011/3c448487a3
https://vimeo.com/763824011/3c448487a3
https://vimeo.com/766212354/27816d79fb
https://vimeo.com/766212354/27816d79fb
https://vimeo.com/766210155/a93d6728d1
https://vimeo.com/766210155/a93d6728d1


“E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E
Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a.”
Gênesis 1:27-28
 
Senhor Deus, Aquele que criou o homem e a mulher pelas próprias mãos, nós agradecemos Vossa
promessa de uma vida frutífera. Vosso coração fala conosco quando oramos ao Senhor, e somos
encorajadas a saber que o Senhor valoriza todas as mulheres. O Senhor nos criou com um
extraordinário coração repleto de amor. Hoje, oramos pelas mulheres de além-mar que não
conhecem O Deus Único e Verdadeiro e não sabem o quão fiel sois, ó Senhor. Oramos pelas
mulheres que se sentem abatidas, que são tratadas com injustiça ou que se encontram na pobreza.
Que elas possam compreender que a alegria de receber a salvação em Cristo e de escutar, ler e
proclamar a Vossa Palavra é capaz de superar tudo. Oro ao Senhor para que me deis a
oportunidade de servir outras mulheres transmitindo a elas encorajamento e compartilhando com
elas o que tenho em minhas mãos.

“Mas, na verdade, Deus me ouviu; atendeu à voz da minha oração.” Salmos 66:19

Senhor Deus, hoje curvo meu coração diante de Vós em oração ao Todo-poderoso Deus. Sois
conhecido por muitos como O Protetor, Aquele que cura e O Provedor, e por isso louvamos a Vós.
Com a crença de que Vós verdadeiramente escutais meu coração e desejais atender à minha prece,
eu abertamente faço estes pedidos: _________________________________________________
Meu corpo precisa de cura, assim como também precisam meu espírito e minha alma. Senhor, Vós
sozinho sois capaz de fazer mais do que eu sequer posso começar a acreditar. Oro para que me
deis a fé para suportar as dificuldades da vida e superar as preocupações que tentam afligir minha
mente. “Apareça a tua obra aos teus servos; e a tua glória, sobre seus filhos. E seja sobre nós a
formosura do Senhor nosso Deus; e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma a
obra das nossas mãos.” (Salmos 90:16-17)

 

Escrituras e exemplos de orações 



“Portanto, vós orareis assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; Venha o
teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu; O pão nosso de cada dia dá-nos
hoje; E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores; E não
nos induzas à tentação; mas livra-nos do mal; porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para
sempre. Amém.’” Mateus 6:9-13

Senhor, agradecemos por terdes nos reunido em todo o mundo para louvar Vosso santo nome. O
Senhor sois nosso Pai, o Deus que ama cada alma e que planejou que cada uma de nós encorajasse
as outras e ministrasse para as outras ao louvarmos juntas em nome de Jesus. Hoje, pedimos que
perdoeis nossos pecados e que nos liberteis da dor do passado, ensinando-nos a perdoar aqueles
que foram rudes conosco ou que nos ofenderam. Nós Vos agradecemos por nos proteger contra o
mal. Encerramos estes momentos oferecendo nossos corações inteiramente a Vós, enquanto
louvamos o Deus Único, fiel e verdadeiro, o Salvador que veio nos libertar e nos dar a esperança da
vida eterna no paraíso, onde Vós estais. Selá. Amém.

 

Escrituras e exemplos de orações 

O Recurso She Loves Out Loud Global é oferecido por: 

CONTINUE CONECTADA!
Para participar da nossa comunidade de mulheres que oram em todo o mundo, siga-nos em nossas

redes sociais:

@shelovesoutloud @out_loves


