1ª Igreja Batista em Valentina

Uma Chamada para o Muro
Este é o seu convite para participar do Grande Movimento Histórico de Oração!
Enquanto você lê estas palavras, o maior movimento de oração na história
da Igreja já começou a crescer em todos os lugares. É Cristo como centro e o foco
na colheita. Ela envolve não apenas uma oração poderosa, mas uma adoração
apaixonada. É um movimento de oração 24/7, dia e noite de oração e adoração
sobre as nações e os povos que ainda estão para experimentar a alegria de
conhecer Jesus Cristo como Salvador.
É um movimento para mobilizar “Walls of Prayer” (“Muros de Oração”)
“em cidades, vilas e regiões; que consiste em uma cobertura contínua de
intercessores em todas às 168 horas da semana. Pessoas se reúnem e se revezam
semanalmente (normalmente uma hora de cada vez) para a oração e adoração. Isto
é metódico e sistemático. Exige uma liderança e dedicação para ser certo que cada
muro sempre terá a dedicação dos intercessores. Em alguns lugares um muro de
oração envolve um centro ou sala de oração para que intercessores possam ir
fisicamente de dia ou de noite para orar. Na maioria das vezes, no entanto, esses
muros são feitos de pessoas que se inscreverem para uma ou mais horas por
semana de forma organizada até que todas as horas são cobertas em uma
determinada área ou região. O “muro de oração” bem-sucedido tem um ou mais
coordenadores que são responsáveis por inscrever intercessores, bem como
alimentá-los com alvos de oração específicos relacionados com a sua comunidade,
nação e mundo.
ORAÇÃO EM CONCORDÂNCIA
Uma característica chave desse movimento de “muros de oração” é que os
participantes tem uma função específica de concordância, com atribuições de
oração que lhes são prestados pela liderança de seu muro específico. O propósito
deste guia mensal é para ajudar a fortalecer esse processo, fornecendo orientações
diárias, que são baseadas na Bíblia e culturalmente relevante. Uma das maiores
promessas de Cristo sobre a oração é encontrada em Mateus 18:19 que diz
respeito ao poder de concordância na oração: “Também vos digo que, se dois de
vós CONCORDAREM na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes
será feito por meu Pai, que está nos céus.” (NVI). A mensagem, Bíblia
parafraseada, diz isso da seguinte forma: “Quando vocês concordarem em alguma
coisa na terra e fizer uma oração, meu Pai no céu entra em ação”.
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).

1

Uma Chamada para o Muro

UM EXÉRCITO EM CONCORDÂNCIA!
Se esta promessa de Cristo se aplica a apenas duas pessoas que oram em
acordo, imagine o que pode acontecer se centenas de pessoas em uma cidade ou
região estão de acordo sobre questões diariamente perto do coração de Deus,
como por exemplo, a colheita de almas perdidas. Atualmente, muitos milhares de
exemplares deste guia estão sendo distribuídos mensalmente em todo o mundo
para torres de vigias de oração. Imagine o que acontecerá quando todos os
seguidores de Jesus estiverem orando em concordância diariamente sobre as
promessas específicas da Palavra de Deus, (nas páginas que seguem, vamos nos
concentrar nas necessidades críticas da sociedade de hoje). Isso realmente será um
“exército em concordância” que poderá mudar o mundo.
As páginas deste guia incluem uma listagem sistemática de tais enfoques
bíblicos (promessas de Deus) que cada intercessor em um Muro de Oração pode
concordar sobre cada vez que ele ou ela orar. Quando você aplicar essas
promessas especificamente para sua igreja, governos locais e nacionais, as
famílias, o mercado, mídia e outros assuntos pertinentes ao local onde você mora,
você pode imaginar o quão grande a unidade e a harmonia será como o resultado
de tal oração. Tenha em mente quando você orar, que milhares de outros crentes
estão orando durante a mesma hora, em fusos horários diferentes em todo o
mundo, todos concordando sobre estas mesmas promessas.
Cada seção diária deste guia também fornece espaço para você
personalizar promessas que se concentram e se aplicam mais diretamente para a
sua comunidade e suas circunstâncias. É claro, devemos sempre pedir ao Espírito
Santo para levar-nos a orar ainda mais especificamente cada vez que cumprimos
nosso chamado como vigia no nosso muro local de oração.
UM MOVIMENTO MULTIPLICADOR!
Qual é a velocidade multiplicadora desse movimento atualmente? O Leste
Asiático é um exemplo interessante. Na época da impressão deste guia, mais de
2.500 muros de oração foram lançados em todo o continente em pouco mais de 12
meses. Cinquenta foram lançados em um único dia em uma região. Um dos
líderes de um movimento na Ásia informou que os Muros de Oração estão
crescendo em suas igrejas, só sua rede tem um mínimo de 2.000 muros completos
de 24/7 oração em apenas 12 meses. Outro grupo independente começou a oração
24/7 (com todas as horas cheias) em 632 cidades por toda a Ásia, utilizando
princípios comuns neste guia. Movimentos similares 24/7 estão se espalhando por
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toda a América Latina e África. Na África, um movimento identificou pelo menos
8.000 locais de oração 24/7 só naquele continente. O movimento de oração 24/7
para jovens nascidos no Reino Unido agora se espalhou para mais de 100 nações.
Um movimento que se chama "Fornalha de Oração" (a oração 24/7) nos campi
universitários nos Estados Unidos se espalhou para mais de 1.000 campi.
Com tudo isso acontecendo no mundo, alguém poderia perguntar por que
mais oração é necessária. A melhor resposta que eu ouvi a essa pergunta veio do
líder de oração Sul Africano Bennie Mostert que respondeu a essa pergunta
recentemente diante de um grande congresso sobre evangelismo na Ásia: “Porque
não é o suficiente!”
A PRINCIPAL COISA!
A tarefa de reunir e preservar a maior colheita de almas na história da
Igreja exigirá o maior movimento de oração na história da Igreja. E é por isso que
eu o recebo como um vigia muito determinado e disciplinado, que vai se juntar às
fileiras de multidões de outros vigias fiéis no mundo. Se você é tanto vigia como
um líder de oração, peço-lhe para construir um muro de oração, mesmo que espere
muitos meses para criar um muro completo. Tenha em mente que um muro de
oração não significa, necessariamente, 24/7 “no local”, mas as pessoas mantendo
seu relógio fielmente onde quer que estejam. Eles fazem isso de modo que a
oração contínua aumentará dia e noite em uma determinada comunidade ou
região. Claro que o local específico de oração é uma parte importante disso, e
sempre que tal seja possível, é altamente recomendado e incentivado.
Quando você começar o seu papel como um vigia eu o desafio com as
palavras de dois grandes intercessores de gerações passadas. S. D. Gordon, um
professor da Bíblia do século passado, em Boston, declarou: “As pessoas grandes
da terra são as pessoas que oram. A oração não é a única coisa, mas é a
principal coisa”. Complete, adicionando a declaração inspiradora devocional do
escritor Oswald Chambers: “A oração não é uma mera preparação para o
trabalho. A oração é o trabalho!”
Vamos trabalhar!
Dick Eastman
Internacional Presidente
Every Home for Christ

“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).

3

Uma Chamada para o Muro

TRANSFORMAÇÃO: ATRAINDO A PRESENÇA DE DEUS
A fome da presença de Deus está aumentando. Talvez, como em nenhum
outro momento da História da Igreja. Deus está movendo-se pelo planeta a uma
velocidade sem precedentes. Comunidades e nações inteiras estão sendo
alcançadas pelo poder de Deus de algumas formas que a maioria das pessoas de
nossa geração não conhece.
No vídeo Reavivamento do Sentinel Group (Grupo Sentinela), George
Otis Jr, afirma: “Não basta simplesmente desejar a mudança ou esperar que Deus
inclua nossa comunidade em sua rota de reavivamento. Se queremos que a
transformação espiritual torne-se uma realidade em nossa vida e na vida de
nossos vizinhos, a esperança deve abrir caminho para a fé e o comprometimento.
Devemos ter o objetivo solidário de preparar o caminho do Senhor, garantir que
Ele se sinta bem vindo e à vontade em nosso meio”.
A transformação contemporânea ocorre quando todo aspecto da sociedade
é tocado e modificado pela presença de Deus, pela Palavra de Deus e pela obra
transformadora do Espírito Santo de Deus. Essa ação terá aspectos diferentes em
cada comunidade. Porém, o ponto comum será uma cultura que saiu das trevas
para o poder transformador do evangelho em todos os níveis da sociedade –
substituindo o mal pela retidão e pela justiça piedosa.

UMA CHAMADA PARA O MURO
Seu convite para participar do Maior Movimento de Oração da História!
OS VIGIAS NO MURO
ORANDO AS PROMESSAS DE DEUS
Orar promessas de Deus é orar a vontade de Deus
“Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite
jamais se calarão; ó vós, os que fazeis lembrar ao SENHOR, não haja
descanso em vós” (Isaías 62,6)
“E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo
a sua vontade, ele nos ouve.” (1 João 5,14)
Intercessores
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Duas frases dos versos acima tornaram-se a base para a utilização
deste guia diário. Note a expressão “orar... para cumprimento de suas
promessas” (Isaías 62,6) e “pedir alguma coisa segundo a Sua vontade”
(1 João 5,14).
Cada foco diário neste guia, é baseado em promessas específicas de
passagens da Palavra de Deus que podemos concordar para a sua
realização naquele determinado dia do mês sobre as necessidades locais, nacionais
e globais. E quando oramos a Palavra de Deus, estamos orando claramente a Sua
vontade. Na verdade, não há melhor maneira de ter certeza de orar a vontade de
Deus do que “orar Suas promessas” de volta para Ele. Aqui está um plano
simples de várias etapas para fazer isso:
Primeiro, leia a promessa de um determinado dia em voz alta. Leia-o como se
Deus estivesse falando para você, pessoalmente, a partir de sua sala do trono no
céu.
Em segundo lugar, transforme as várias frases do texto em orações.
Seja criativo quanto você orar
tendo certeza que a passagem “volte para o
Senhor”.
Terceiro, procure formas de aplicar esta promessa a situações ou circunstâncias
específicas relacionadas com os focos indicados para aquele dia específico.
Medite por alguns momentos sobre essa passagem e "vigie e ore". Para "vigiar" na
oração permita que o Espírito Santo lhe envolva e lhe mostre maneiras
diferentes de aplicar a passagem para a necessidade específica que possa vir à sua
mente.
Em quarto lugar, tenha cuidado para não deixar nenhuma dessas promessas tornarse "obsoleta", pensando: “Eu já orei essa passagem antes”. Lembre-se, a Palavra
de Deus é terna e imutável. A promessa que você orou um mês atrás, que aparece
nesta guia é tão viva e fresca da próxima vez que você usá-la como se
estivesse lendo e orando pela primeira vez. Também é tão necessário e
oportuno hoje, como era há um mês quando a transformou em uma oração de
intercessão.
Finalmente, você vai continuar a usar esta ferramenta todos os meses e vai
pensando em outras promessas apropriadas da Palavra de Deus que você pode
adicionar no espaço extra para cada dia para que você possa personalizar o
seu guia. A Palavra de Deus é vital para o nosso crescimento em Cristo, então,
devemos dedicar um tempo diário para leitura das Escrituras – além de utilizála neste guia - para orar. Eu recomendo usar um plano que leva você a ler a Bíblia
toda em um ano, lendo vários capítulos a cada dia. Estes guias podem ser
encontrados na Internet ou nas livrarias cristãs. No entanto, mesmo sem um plano
desse tipo, faça uma simples leitura de aproximadamente 15 minutos por dia (a
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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partir de Gênesis), e o leitor médio vai terminar em Apocalipse até o final de 12
meses. Durante seus horários regulares de leitura da Bíblia, se você encontrar uma
passagem que você sabe que é aplicável a um foco específico neste guia, você
pode adicionar as Escrituras para o espaço previsto para esse dia especial.
Ao utilizar este guia, você vai notar também que inclui certos
alvos diários, tais como a oração para as nações (com vários países listados para
cada dia), bem como os "sete montes" ou esferas de influência que precisam
ser penetrados com o Evangelho. Ao listar estas nações diferentes a cada
dia para suas orações (com as quatro reivindicações bíblicas de oração: portas
abertas, mentes abertas, corações abertos, e céus abertos), você pode orar por cada
nação em cada mês.
Embora os nomes dos países mudam de dia para dia, estas quatro "oração
de reivindicações" permanecem as mesmas. Este também é o caso da oração para
as sete principais esferas de influência (ou, como alguns têm se referido a eles os "sete montes" de influência). Estes alvos específicos permanecem no diário,
mas você terá uma promessa diferente da Palavra de Deus diariamente
para reivindicar sobre esses alvos. Além disso, você pode selecionar um ou dois
destes, se concentrar
especificamente em um determinado dia e dar
mais atenções sobre aqueles e ainda tocar os outros em oração. Não se torne
um "escravo" ao sistema, mas deixe que o sistema se tornar um "servo" com o seu
relógio de oração. Sempre comece sua hora de oração no muro, pedindo
ao Espírito Santo para levá-lo de maneiras específicas como você orar.
O falecido Armin R. Geesswein, um dos grandes mobilizadores de
oração do século XX, com fervor, desafiou pastores e líderes para transformar a
sua igreja e ministérios em casas e ministérios de oração. Aqui está uma versão
editada de um artigo de seus últimos anos, e muito apropriado para este guia,
concentrando-se no segredo de sua vida de oração.

DEFENDA AS PROMESSAS DE DEUS
Por Armin R. Gesswein . Fundador da Associação de Oração Avivamento, inc.
Mudança no pensamento!
No início do ministério, eu tive uma experiência que mudou
completamente a minha compreensão da oração. Que transformação! Fui chamado
para iniciar igrejas e tinha acabado de descobrir a "verdadeira reunião de oração"
Intercessores
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no Livro de Atos. Então eu comecei uma reunião de oração - a primeira que eu já
participei muito menos levou.
Veio um crente metodista idoso uma noite. Enquanto ele orava, eu
detectei algo novo. "Eu nunca ouvi ninguém orando assim", eu disse a mim
mesmo. Não era só fervor - Eu tinha muito isso. O céu e a terra se
reuniram quando ele orava. Houve um imediatismo de estranho nisso. A oração e
a resposta não foram muito além - na verdade, eles estavam se movendo ao longo
juntos. Ele tinha que "no saco!" assim me pareceu. O Espírito Santo estava ali, na
ação, dando-lhe garantia de resposta, mesmo quando ele estava orando! quando eu
orei, Deus estava "no caminho lá fora", em algum lugar distante, ouvindo. A
resposta, também, foi a distância, no tchau, como dizemos.

DESCOBERTA!
Ansioso para saber o seu segredo, eu fui vê-lo um dia. Seu nome
era Ambrose Whaley, e todo mundo o chamava de "tio Am". Ele era
um ferreiro aposentado - também metodista e pregador leigo. Logo cheguei ao
ponto: "tio Am, eu gostaria de orar com você". ao mesmo tempo ele se
levantou, me conduziu para fora através da entrada de automóveis em um celeiro
vermelho, uma
escada, e em
um palheiro! Lá, em
algum feno
velho,
havia duas Bíblias grandes - uma aberta. "O que é isso?" pensei. Eu
orei primeiro, se bem me lembro. Eu derramei meu coração, as necessidades,
encargos, desejos, aspirações e ambições a Deus. Então, "Tio Am" orou - e lá
estava "aquela diferença" novamente. Lá, no feno, de joelhos, olhando em seus
olhos, eu disse: "tio Am, o que é... Você tem algum tipo de segredo na
oração ... Você se importaria de compartilhar comigo?"
Eu tinha 24 anos então, e ele tinha 73 (ele viveu até os 93), e com um
olhar de águia, tio Am disse: "Jovem, aprenda a pleitear as promessas de Deus!"

QUE FIZ!
Minha oração nunca mais foi a mesma desde então. Essa palavra mudou
completamente
a
minha compreensão
da
oração. Ela
realmente me
revolucionou! "Vi ela", logo que ele disse. Viu o quê? Bem – quando eu já
havia orado com ambição fervor etc. (O Senhor não colocou um
“silenciador perfeito" sobre
estes questões). Mas
eu não
tinha fé. Como
o velho refrão declara, a oração é a chave para o céu, mas a fé abre a porta. Deve
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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haver fé! De onde é que a fé vem? Ela vem pelo ouvir a Palavra de Deus. A
Escritura declara: "Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de
Deus" (Romanos 10,7).
Tio Am orava Escritura após Escritura, lembrando-se de promessas e
mais promessas, implorando-as como um advogado faz em seu caso – o Espírito
Santo derramando no coração Tio Am a Sua garantia de ser ouvido. Este
santo idoso conhecia as promessas "por metro". Ele não parecia precisar
daquelas duas Bíblias de interpretações diferentes sobre o feno! Logo fiquei
sabendo que o tio Am foi um intercessor poderoso. Ele orou por
esclarecimentos. E ele fez isso por meio da oração através da Bíblia. Ele me
ensinou o segredo da intercessão eficaz orando. Como eu posso agradecer a
Deus o suficiente por Ele me levar a tal oração de guerra nos primeiros anos do
meu ministério!
O que aconteceu comigo? Com esta descoberta, Deus me deu uma nova
Bíblia. Eu ainda não tinha aprendido como fazer o meu livro de orações da
Bíblia. Ele também me deu uma nova motivação para o estudo da Bíblia. Comecei
a "explorar!". Queria agora examinar as Escrituras... meditar ... marcar suas
muitas promessas ... memorizar, memorizar, memorizar! Existem milhares de
promessas: uma promessa para cada necessidade, problema e situação.
Ainda jovem, aprendi a pleitear as promessas de Deus! Estas palavras
do tio Am continuam tocando a minha alma durante todos estes anos!
“Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim”. (2
Coríntios 1.20)
D.L. Moody dizia: "Permaneça em uma promessa, e Deus irá encontrá-lo lá."
PROMESSAS precedem as respostas. Elas são o molde em que nós
derramamos nossas orações. Elas anunciam no que podemos esperar. Elas
moldam nossa oração. Elas motivam, direto, e determinam as nossas súplicas.
PROMESSAS como estas: “Clama a mim, e eu vou responderlhe e mostrar-lhe
coisas
grandes
e
ocultas,
que você
não
conhece.” (Jeremias 33,3); “E
tudo quanto
pedirdes
em oração,
crendo, recebereis.” (Mateus 21,22); “Se me pedirdes alguma coisa em meu
nome, eu o farei.” (Jo 14.14).
ISTO FAZ o cristão ter uma oração DIFERENTE! Como? Em um sentido
muito real, nós oramos pela resposta ... com a resposta em mente. Usando este
método estamos orando a partir da resposta para a resposta. Este é o caminho do
Senhor; é o caminho da fé. Deus promete – acreditamos. Atuamos em Sua
Intercessores
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Palavra. Desta forma, responder a oração não só nos satisfaz, mas encanta o
coração de Deus, cumprindo a Sua própria Palavra. E esta é a coisa mais
importante com Deus.
Exemplo: Lembra do velho livro de aritmética na escola? Ele tinha todas
as respostas no final do livro! Que livro! Você esperou, é claro, trabalhou pela
primeira vez o problema e, em seguida, olhou para a resposta! Não, vamos ser
honestos! Você olhou para trás rapidamente para a resposta, você não podia
esperar! Então você resolvia o problema, com a resposta em mente. Você só
procurou a igualá-la.
Assim é como nós oramos. Oramos a promessa de Deus que é a
sua resposta, e esperamos que ela seja cumprida. Além disso, como com o livro de
aritmética, existem respostas diferentes para diferentes problemas. A Bíblia
contém milhares de promessas, e estes contém as respostas para as nossas
necessidades milhares de orações. Elas são bem variadas - muitos tamanhos e
formas. Com elas, nossa oração assume uma outra forma, e se move para a ação
de Deus. A Bíblia torna-se fenomenal. “O Livro de minha resposta”.
Como isso funciona? Encontre a promessa de que se adapta à sua
necessidade. A Bíblia é do tamanho certo. É tão grande quanto todas as suas
necessidades. É tão grande quanto sua vida. É “O Livro da Vida”. Ela tem
respostas para todas as situações. As promessas são em tamanho real:
 Há uma promessa para que o trabalho que você precisa: “Mas,
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas” (Mateus 6,33).
 Há muitas promessas para a orientação que você está procurando:
“Para todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos
de Deus”. (Romanos 8.14). Outro é Filipenses 4.6,7. Consulte o Senhor,
não horóscopos! Ele irá responder os seus “pedidos” com “a paz”. Sua
palavra se torna o seu sinal.
 Você não tem alegria? Leia Filipenses. Para mais "fé" Leia Hebreus! Estão
sofrendo? Estude 1 e 2 Pedro. Você está tentado? Estude Mateus 4 e Lucas 4.
Precisa de encorajamento? 2 Coríntios é carregado com ajuda. Precisam de
cura? Tiago 5, e muitas outras passagens, como 3 João 2. Encontre também
muitas passagens das Escrituras que estimulam você a orar e ajudar os
pobres,
os
necessitados, os órfãos,
as
viúvas: como Tiago 1,27, Salmo 41.1, Mateus 25.35, etc
 Você está orando por avivamento e renovação? Ore 2
Coríntios 7.14,
Habacuque
3.2,
Atos 2,17 Apocalipse 1-3. E sobre
“reuniões
de
oração?” Você quer a base no Novo Testamento para a reunião de
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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oração congregacional? Todo o livro de Atos é o resultado da
oração contínua.
As Escrituras nos levará - até que aprendamos a fazer “tudo, pela oração e
súplica, com ações de graças” e aprender a “viver ... de toda a palavra de
Deus" (Veja Filipenses 4.6, 7 e Lucas 4,4). Alguém já disse sabiamente que
nunca devemos orar sem ler a Bíblia, e nós nunca deveríamos ler a
Bíblia sem orar.
Resumindo: Temos de aprender a fazer da Bíblia o nosso livro de oração!

Minha oração é que estas palavras tenham sido úteis no fortalecimento de
sua própria vida de oração. Mas, mesmo depois de ler você pode ainda encontrarse imaginando onde estão na Bíblia estas promessas para que você
possa “pleitear”.
Listados abaixo estão alguns exemplos de algumas das promessas da
Bíblia que Deus fez aos Seus filhos. Ao ler estes versos, pense em
cada verso como se estivesse escrito diretamente para você. Quando você
ora, reconhece a Deus e que Sua Palavra é verdadeira, e que esta
verdade específica ou passagem é uma promessa que você “pleiteia”, como Seu
filho. Você vai se surpreender com a alegria e conforto que você terá quando você
concordar com Deus e Sua Palavra a seu respeito!
Isaias 41,10
“Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou teu Deus; eu
te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.”
Salmo 32,8
“Instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir; guiar-te-ei com os
meus olhos.”
Hebreus 13,20-21
“Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos
a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a
boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é
agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém.”
Romanos 15,13
“Ora o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que
abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.”
Intercessores
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Salmo 23
“O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos,
guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas
veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da
sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o
teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus
inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente
que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e
habitarei na casa do SENHOR por longos dias.
NOTA IMPORTANTE: Uma vez que você ler e entender estas observações
introdutórias sobre o uso deste guia, você só precisa usar o guia em si (a partir da
página 27) de dia para dia.

EU SOU MESMO UM VIGIA?
“Porém ninguém entre na casa do SENHOR, senão os sacerdotes e os levitas
que ministram; estes entrarão, porque são santos; mas todo o povo fará a
guarda diante do SENHOR.”
(2 Crônicas 23,6).
Uma das grandes distorções em alguns ensinamentos sobre o tema
da oração
é
que apenas
um
pequeno
grupo de pessoas
excepcionalmente talentosas são chamados a ser intercessores. É verdade que
alguns podem sentir que têm uma vocação específica para dar muitas horas diárias
ou semanais de intercessão, e alguns podem sentir que é uma vocação de “tempo
integral”. Mas todos os crentes que gastam tempo para orar pelos outros
são intercessores. E realmente não deve haver seguidor de Jesus, que não gastam
tempo em oração pelos outros. Intercessão não é uma vocação, mas uma
disciplina.
Observe a passagem acima de 2 Crônicas. A primeira parte do versículo
deixa claro que alguns líderes tinham uma vocação especial. Isto é verdade na
Igreja de hoje. Alguns são pastores, outros professores, outros líderes de
louvor etc. Os sacerdotes e os levitas possuíam uma colocação especial no templo
do Senhor. Mas note como o versículo termina: “...mas todo o povo fará a guarda
diante do SENHOR.”
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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Você pode não ser um grande professor da Bíblia ou um músico talentoso,
ou mesmo um diácono ou o membro fundador de uma igreja. No entanto,
você pode ser um “guarda do Senhor”. Na verdade, como a passagem conclui –
“todo o povo fará a guarda diante do SENHOR”.
Quando o apóstolo Paulo estava concluindo sua primeira carta aos
tessalonicenses, ele escreveu: “Portanto, não durmamos, como outros fazem, mas
vigiemos e sejamos sóbrios” (1 Tessalonicenses 5,6).
Infelizmente, parece haver duas classes de crentes no mundo: os que
dormem e os que vigiam. O fato de você ler estas palavras indica que você deseja
ser um vigia.

COMO É QUE EU ESTOU AGINDO COMO VIGIA?
“SOBRE a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e
vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for
arguido.” (Habacuque 2,1)
“Põem-se a mesa, estão de atalaia... Porque assim me disse o Senhor: Vai, põe
uma sentinela, e ela que diga o que vir.” (Isaías 21.5a-6)
O
local
de
observação
é
definido
como o
topo
da
muralha. Habacuque falou de estabelecer-se em cima do muro para ver. Observe
que ele disse, “eu estarei de vigia...” Ele considerou esta atribuição pessoal. Era
seu momento específico para “vigiar”, e ele estava determinado a ser fiel.
Quando Isaías disse sobre o guarda: “deixá-lo declarar que ele vê”
(Isaías 21,6) ele estava falando sobre o que poderia ser descrito como a dimensão
profética de um vigia. Um vigia nos tempos antigos tinha que estar
constantemente alerta a qualquer ataque iminente do inimigo e dar o alerta para os
líderes da cidade se viu algo de preocupante. Em nossos dias, isto sugere que
os vigias fiquem alerta para o que o Espírito Santo está dizendo durante o
seu tempo e fazer o que ver e ouvir no reino espiritual são a prioridade de sua
intercessão.
Sem dúvida, as duas áreas principais para servir de vigia estão
resumidas nas palavras “esperar” e “adorar”.
Mais do que qualquer outra coisa um vigia deve estar disposto
a permanecer em seu cargo até o momento do seu tempo estar completo. O
salmista declarou: “Minha alma aguarda o Senhor mais do que aqueles que
assistem pela manhã” (Salmo 130,6). A palavra “aguardar” significa “parar e
Intercessores
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ficar em um local na expectativa de que algo vai acontecer”. Isso também
significa “estar pronto e disponível”. De um modo geral, a maior parte
do tempo que se gasta durante um período de oração não haverá sentimentos
ou emoções. A chave para ser um bom vigia é a fidelidade e não as emoções. Se o
nosso “tempo” passa a ser no final da noite, pode até cochilar de vez em
quando. Não permita que o sono o derrote. Basta continuar orando quando você
acordar dos momentos de cochilo. O mais importante é que você não
desista. Paciência é a chave para a espera.
Aqui é onde a adoração é tão vital. Mesmo ouvindo um CD pode ser útil
durante o turno de um culto de oração. Cantando ao Senhor vigias também podem
ajudar em momentos de sua oração prolongada. Você pode cantar salmos, hinos
ou cânticos. Você pode até mesmo fazer suas próprias canções com base em
Passagens da Escritura. Quando você canta sua oração na Palavra de Deus nós a
chamamos de “adoração de intercessão”. Esta é uma excelente maneira de ficar
alerta durante a oração. Todas as promessas de passagens da Escritura que são
mencionados neste guia podem ser cantadas assim como se ora em voz alta
durante seu período de oração. E mesmo se você não tiver uma boa voz para
cantar não há necessidade de se preocupar. Só Deus está ouvindo. Como o grande
líder e pregador W. Tozer declarada “você pode pensar que tem uma voz terrível,
mas Deus acha que você é uma estrela de ópera!”
O verdadeiro objetivo deste guia é dar-lhe um plano para cada dia, como
você está em seu tempo. Se você tem dificuldade em orar uma hora inteira, você
pode encontrar a 12 passos úteis de planejamento em meu livro: A hora que muda
o Mundo (veja as últimas páginas deste livro). É um plano bíblico que ajuda a
pessoa orar uma hora, concentrando-se em cada passo por aproximadamente cinco
minutos. Claro, usando todos os focos específicos para cada dia como apresentada
neste guia, você pode facilmente encher uma hora (ou mais).

QUANDO DEVE MARCAR MINHA SENTINELA DE ORAÇÃO?
A fim de preencher um muro completo de oração em uma igreja ou
comunidade, alguns intercessores precisam reservar momentos de oração durante
a noite. Isto, com certeza, é talvez o mais difícil com exceção daqueles crentes que
são o que alguns descrevem como “corujas”. Estes são aqueles que não têm
nenhuma dificuldade para voltar a dormir. Meu desafio todos os intercessores que
sejam vigias em dar, pelo menos, duas horas cada semana especificamente para
ajudar a preencher um muro de Oração (alguns, é claro, podem dar uma hora por
dia). Uma das horas semanais deve ser durante as horas de meia-noite às seis
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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horas. Vale bem a pena o sacrifício de definir o seu tempo de vigia uma ou duas
vezes por semana para uma “vigília noturna” onde você percebe que há pessoas
em necessidades e desesperos naquela mesma hora em que você estará orando.
Tenha em mente enquanto você lê estas palavras que está assumindo o
desejo de todos os crentes em manter um hábito devocional diário. Isto pode não
ser sempre uma hora de duração, mas ela deve ocorrer diariamente. Durante as
vezes que você ainda pode querer usar este guia para ajudá-lo a tocar em questões
para aquele dia, mesmo se não é o seu tempo atribuído específico para ter uma
hora inteira como vigia. Obviamente, a qualquer hora você pode orar como um
vigia, e os focos neste guia são sempre dignos de nossa oração. Mas, a fim de
assegurar que mantemos um muro completa de oração em nossa área, com
verdadeira harmonia e concordância sobre as necessidades específicas, precisamos
ser atalaias fiéis em manter as horas atribuídas.
Este guia pode ajudar a garantir que todos nós estamos orando para os
mesmos objetivos bíblicos, assim como nós permitimos que o Espírito Santo nos
mostre coisas adicionais para a oração durante qualquer hora.

QUAIS SÃO OS QUATRO PEDIDOS DE AS NAÇÕES USADAS NESTE
GUIA?
Além de uma passagem principal da Escritura para cada dia, e o foco
principal para aquele dia, você também vai descobrir que a cada dia neste guia há
uma passagem bíblica específica relacionada com oração por várias nações
diferentes. Em seguida, você verá uma breve lista de várias nações. Se você usar
este guia de forma fiel, você vai orar por todas as nações da terra uma vez por
mês. Você vai notar que incluem a população de cada nação para lhe dar uma
ideia do número de pessoas nessas terras, bem como o número estimado de
evangélicos (nascido de novo) os crentes. Para ajudar você a orar com foco e
significado para essas nações, anotamos quatro afirmações bíblicas a cada dia que
irá ajudá-lo a orar por questões vitais relacionadas com a colheita de almas
perdidas naquelas nações. Este é o plano que eu uso diariamente, sempre peço
pelas nações. Claro, sempre peço ao Espírito Santo para ajudá-lo a orar mais
especificamente por estas reivindicações. A oração diz:
1. Primeira Reivindicação: Portas Abertas!
... Assim, o Evangelho pode ser livremente proclamada em uma região.
(Colossenses 4,2-3, NVI)
Intercessores

14

1ª Igreja Batista em Valentina

2. Segunda Reivindicação: Mentes Abertas!
... Então as pessoas vão ouvir o Evangelho com uma mente aberta (Atos 26.17b18a, NVI)
3. Terceira Reivindicação: Corações Abertos!
... Então incrédulos convidará Cristo em seus corações (2 Corintios 4.6, NVI)
4. Quarta Reivindicação: Céus Abertos!
... Assim, a transformação de uma cultura pode começar (Isaías 45,8, NVI)

AS SETE MONTANHAS DE INFLUÊNCIA
(UM FOCO DE ORAÇÃO SETE VEZES POR DIA)
Quais são os sete montes de influência que precisam de nossas orações
diárias?
Em meados dos anos 1970 Deus chamou dois líderes visionários juntos
para um almoço de reunião no Colorado. Bill Bright, fundador da Cruzada
Estudantil e Profissional para Cristo e Cunningham Loren, fundador da JOCUM
(Jovens Com Uma Missão). Cada sentia que o Senhor estava revelando uma
importante estratégia necessária para impactar nações e culturas, de tal forma a
iniciar uma verdadeira transformação de uma sociedade. Mal sabiam eles que
ambos receberam as mesmas ideias. De fato, algumas semanas mais tarde, na
Suíça, o teólogo Francis Schaeffer tinham recebido uma revelação idêntica. A
mensagem era simples, mas profunda: Para impactar toda uma cultura, povo ou
nação com a totalidade do Evangelho de Jesus Cristo, cada esfera maior de
influência tinham que ser afetada. Mais especificamente, isto envolveu sete
âmbitos claramente definidos, ou como alguns têm dizem, “As Sete Montanhas de
Influência”.
Você vai, assim, perceber que cada foco diariamente neste guia inclui uma
breve lista das sete grandes áreas (ou montanhas) de influência em nossas
sociedades globais. Na verdade, o primeiro dos sete dias de foco de cada mês
neste guia começa com uma destas “montanhas” específicas como seu principal
foco de oração para esse dia, embora seja sugerido que você ore por todos os sete
em cada momento de oração. Listamos todos os sete diariamente porque cada vez
você orará sobre todas essas esferas. Você não pode orar em detalhes por todos os
sete a cada dia, mas você pode pedir ao Espírito Santo para ajudá-lo a concentrar“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).

15

Uma Chamada para o Muro

se em qualquer esfera específica para um determinado dia. Claro, existem
inúmeras sub-categorias que vêm nestas esferas, e que Deus revelará a você em
oração, anote no espaço fornecido para suas percepções pessoais de cada dia. As
sete esferas incluem:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
Ore para que o Espírito Santo venha ungir todas as igrejas, não importa a sua
denominação. Ore por ministérios envolvidos na evangelização e discipulado,
incluindo a atividade missionária estrangeira. Ore por todos os credos e religiões
que vão ver a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Ore para que os cristãos
sejam ousados no seu testemunho.
2. Família e casamentos (jovens, crianças, casamentos etc.)
Ore pelas as famílias em geral, e particularmente a cura de relacionamentos
quebrados em casamentos e famílias, especialmente entre os crentes e aqueles em
Ministérios Cristãos. Ore pela santidade do casamento. Ore contra as influências
culturais que diminuem o valor do matrimónio e da família.
3. Educação (todas as escolas, universidades, Professores e Educadores)
Este enfoque envolve todas as instituições de ensino e aprimoramento, seja para as
crianças ou os jovens, que são facilmente influenciados, ou aqueles que estudam
em níveis mais elevados. Ore por professores e educadores. Ore por aqueles que
você conhece pelo nome. Adicione, em seguida, em suas listas diárias de oração
para cada dia. Ore também pelo conteúdo dos livros didáticos para que possam
refletir os valores bíblicos. Peça a Deus para mandar um avivamento para todos
que estudam.
4. Negócios (O mercado)
Este enfoque envolve oração por um despertar espiritual nos negócios. Ore
especialmente por empresários e pessoas cristãs que Deus usará para influenciar
os outros em suas profissões. Ore por grandes empresas que sejam construídas
sobre uma base de elevados padrões morais e éticos.
5. Governo (Local, Nacional e Internacional)
Ore por chefes de seu local, estadual (ou província) e do governo nacional.
Lembre-se especialmente de interceder pelo o sistema judicial (juízes) da sua
nação e as nações do mundo. Interceda por outras nações listadas para cada dia,
como eles aparecem neste guia. Inclua os militares, bem como funcionários de
outros serviços, tais como bombeiros e funcionários públicos.
Intercessores
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6. Mídia (Imprensa, Televisão, Internet e redes sociais)
Peça a Deus para fazer com que todos os aspectos dos meios de comunicação e
tecnologia da informação para seja uma ferramenta nas mãos para mudar a cultura
em torno de nós para a Sua honra e glória. Ore para que a influência da Internet
nas redes sociais seja usada por cristãos para captar uma nova geração de jovens
crentes. Ore para que os valores cristãos e éticos encontrem caminho em todos os
aspectos da mídia
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
Este foco inclui todos aqueles em qualquer campo das artes ou entretenimento e
incluindo esportes. Alguns têm definido essa esfera como a “Celebração” esfera
porque leva muitos outros aspectos em consideração. Peça a Deus para usar a
influência daqueles que o conhecem nessas arenas para que eles possam ter
impacto em muitos ao seu redor. Ore por artistas ou atletas que você conhece pelo
nome que têm um forte testemunho cristão. Peça a Deus para expandir sua
influência.

“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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PRIMEIRO DIA
FOCO DO VIGIA HOJE: RELIGIÃO
(Igreja / Avivamento / Despertar Espiritual)
Ore especificamente hoje pela sua igreja e outras igrejas de sua
comunidade ou área. Ore hoje por “promessas” das passagens da Escritura,
aplicando essas promessas específicas na Religião (e mais especificamente, a
Igreja). Incluir igrejas e denominações “por nome”, pedindo a Deus para abençoálos com verdadeiro avivamento. Adicione qualquer item à sua lista pessoal de
hoje, que se sinta especialmente tocado para orar. Ore especificamente por um
avivamento na sua igreja e as igrejas de sua área e para um despertar espiritual
marcante em sua comunidade para que muitos possam vir a Cristo como o
resultado. Além disso, lembre-se de pessoas de outras crenças e religiões que eles
possam experimentar a graça transformadora de Jesus Cristo.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Efésios 1:15-23 e 3:14-21
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)

“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 2:8 e 97:5-6

NAÇÕES DE HOJE:
1. África do Sul
2. Lesoto
3. Suazilândia
4. Madagascar
5. Ilhas Reunião
6. Maurício
7. Ilhas Comores
8. Moçambique

Intercessores

- Pop. 49.000.000
- Pop. 1.900.000
- Pop. 1.400.000
- Pop. 21.900.000
- Pop. 800.000
- Pop. 1.300.000
- Pop. 800,000
- Pop. 22.900.000

% de cristãos: 21,1%
% de cristãos: 12,1%
% de cristãos: 25,1%
% de cristãos: 11,5%
% de cristãos: 5,9%
% de cristãos: 10,1%
% de cristãos: 0,2%
% de cristãos: 11,1%

20

1ª Igreja Batista em Valentina

SEGUNDO DIA
FOCO DO VIGIA HOJE: FAMÍLIA E CASAMENTO
(Valores da Família e a Santidade do Casamento)
O foco principal de seu tempo no "Muro" de hoje é para as famílias e casamentos.
Satanás parece ter iniciado uma grande guerra nos casamentos nos últimos anos,
incluindo casamentos cristãos e os de pastores e líderes. Satanás sabe que se ele
pode destruir casamentos e, assim, a família, ele pode destruir o próprio tecido de
qualquer sociedade. Ore hoje especialmente pelas famílias em dificuldades que
você conhece, assim como sua própria família. Ore pelos casamentos de pessoas
próximas a você e por aqueles de líderes cristãos. Adicione todas as principais
famílias que você conhece a sua lista de oração pessoal para hoje. Tenha em
mente que ao começar este calendário de oração mensal, este foco também está
incluído diariamente como parte dos "sete montes" de influência. Destacamos aqui
especificamente, para você ver como é importante orar por este foco a cada dia.
Hoje você vai querer concentrar tempo extra nesta necessidade específica. E
lembre-se, se você usar este guia diário, há muitos milhares de intercessores que
estão concordando com você sobre esse mesmo foco hoje.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Efésios 5:25-33; Marcos 10:1-9 e Gênesis 18:17-19
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).

21

Uma Chamada para o Muro

3. Terceira Reivindicação 4. Quarta Reivindicação -

Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
Céus Abertos (Isaías 45:8)

PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 47:1-3
NAÇÕES DE HOJE:
1. Zimbábue
2. Botsuana
3. Namíbia
4. St. Helena
5. Angola
6. Zâmbia
7. Malaui

Intercessores

- Pop. 12.100.000
- Pop. 2.100.000
- Pop. 2.100.000
- Pop. 7.700
- Pop. 13.300.000
- Pop. 13.900.000
- Pop. 15.900.000

% de cristãos: 30,9%
% de cristãos: 8,1%
% de cristãos: 12,2%
% de cristãos: 8,8%
% de cristãos: 22,5%
% de cristãos: 27,7%
% de cristãos: 19,6%
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TERCEIRO DIA
FOCO DO VIGIA HOJE: EDUCAÇÃO
(Todas as Instituições de Ensino / Professores / Administradores)
Este é outro dos principais enfoques dos sete que nós encorajamos você a
orar por dia. Novamente, como com os outros seis focos que começam este guia
mensal, hoje você vai ter mais tempo para orar em profundidade sobre o foco da
educação. Isso envolve todos os níveis da educação de crianças no ensino
fundamental, através de uma educação mais avançada, incluindo estudantes
universitários. Ore por um despertar entre os estudantes de todas as idades, bem
como para seus professores. Quando possível ore "pelos nomes" dos alunos e
professores que você conhece. Ore também para que os princípios bíblicos
venham no currículo a ser ensinado em todos os níveis de ensino.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Provérbios 1:5-9 e Eclesiastes 12:9-14
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 33:10-11
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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NAÇÕES DE HOJE:
1. Tanzânia
2. Ruanda
3. Burundi
4. República Dem. do Congo
5. República do Congo
6. Gabão
7. São Tomé e Príncipe

Intercessores

- Pop. 42.700.000
- Pop. 11.400.000
- Pop. 10.200.000
- Pop. 71.700.000
- Pop. 4.200.000
- Pop. 1.600.000
- Pop. 200.000

% de cristãos: 17,9%
% de cristãos: 26,9%
% de cristãos: 27,0%
% de cristãos: 18,7%
% de cristãos: 15,9%
% de cristãos: 12,7%
% de cristãos: 4,2%
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QUARTO DIA
FOCO DO VIGIA HOJE: NEGÓCIOS
(A Influência do Mercado)
O foco principal de hoje é também algo que deve ser uma parte de nossas
orações diárias. No entanto, hoje vamos nos concentrar mais tempo na área de
negócios e do mercado. Ore pelas empresas em sua comunidade ou nação como
Deus os usará para cumprir Seus propósitos. Peça a Deus para levantar homens de
negócios e mulheres piedosos a serem testemunhas dele onde quer que sirvam.
Aplique hoje a “passagem promessa” das Escrituras, especificamente para o
mercado. Ore para que Deus libere recursos de empresas na sua área e em todo o
mundo para tornar possível o avanço do Reino de Cristo e da realização da Grande
Comissão.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Deuteronômio 8:18-20 e Isaías 60:1-6
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 45:5-6
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).

25

Uma Chamada para o Muro

NAÇÕES DE HOJE:
1. Guiné Equatorial
2. Camarões
3. República Central da África
4. Uganda
5. Quênia
6. Somália
7. Etiópia

Intercessores

- Pop. 700.000
- Pop. 19.700.000
- Pop. 5.000.000
- Pop. 34.600.700
- Pop. 41.100.000
- Pop. 9.900.000
- Pop. 90.900.000

% de cristãos: 4,4%
% de cristãos: 9,0%
% de cristãos: 32,3%
% de cristãos: 37,0%
% de cristãos: 48,9%
% de cristãos: 0,0%
% de cristãos: 19,6%
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QUINTO DIA
FOCO DO VIGIA HOJE: GOVERNO
(Governos Locais, Nacionais e Internacionais)
O apóstolo Paulo instruiu Timóteo em sua primeira carta para “orar por
todos os que estão em posição de autoridade” (1 Timóteo 2:1-2). Há pouca dúvida
de que a primeira preocupação de Paulo a este respeito foi para que a oração
impactasse aqueles em cargos de governo. Ore pelos seus líderes de governos
locais, bem como para aqueles de sua nação, seja um presidente ou outra
autoridade dirigente. Incluam líderes de outras nações também. Você irá notar que
este foco é uma parte da “estratégia de oração do vigia” de cada dia, pois é uma
das principais das “sete montanhas” de autoridade. Mesmo que você ore por todas
as sete montanhas diariamente, hoje queremos nos concentrar mais tempo em
oração sobre o que envolve o governo.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
1 Timóteo 2:1-4 e Romanos 13:1-7
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)

“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 22:27-28
NAÇÕES DE HOJE:
1. Eritreia
2. Djibuti
3. Sudão do Sul
4. Sudão
5. Chade
6. Nigéria
7. Níger

Intercessores

- Pop. 5.900.000
- Pop. 800.000
- Pop. 8.200.000
- Pop. 45.000.000
- Pop. 10.800.000
- Pop. 155.200.000
- Pop. 16.500.000

% de cristãos: 2,1%
% de cristãos: 0,1%
% de cristãos: 14,7%
% de cristãos: 14,7%
% de cristãos: 10,1%
% de cristãos: 30,8%
% de cristãos: 0,1%
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SEXTO DIA
FOCO DO VIGIA HOJE: MÍDIA
(Rádio / Televisão / Internet / Redes Sociais)
O impacto de todas as formas de mídia em nossas várias culturas não pode
ser subestimada. Se é a mídia de impressão (jornais e revistas), televisão, rádio, ou
a influência que se espalha rapidamente pela Internet em todas as formas de redes
sociais, a mídia deve ser um objeto de nossas orações diárias. É por isso que você
vai ver isso na nossa lista diária de oração focada como um dos “sete montes” de
influência. Hoje vamos dar tempo adicional para se concentrar nossas orações
especificamente sobre esse foco vital. Ore para que Deus use editores de jornais e
revistas, bem como sites da Internet para comunicar, de forma ética e moralmente
sã. Peça que Deus para resgatar os meios de comunicação para o avanço do Seu
reino. Reivindique o mesmo para a indústria de televisão. Peça para que Deus
continue a usar o rádio de forma significativa para difundir o Evangelho no
mundo. Especialmente ore pela influência crescente da Internet social. Ore contra
a disseminação de pornografia na Internet e que Deus faça com que aqueles que
“navegam” na Internet sejam atraídos para sites evangélicos para a salvação em
Jesus Cristo.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Efésios 2:1-7 e Marcos 7:17-23
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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3. Terceira Reivindicação 4. Quarta Reivindicação -

Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
Céus Abertos (Isaías 45:8)

PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 45:17
NAÇÕES DE HOJE:
1. Benim
2. Togo
3. Gana
4. Burkina Faso
5. Cote d’Evire
6. Libéria
7. Cabo Verde

Intercessores

- Pop. 9.300.000
- Pop. 6.800.000
- Pop. 24.800.000
- Pop. 16.800.000
- Pop. 21.500.000
- Pop. 3.800.000
- Pop. 500.000

% de cristãos: 8,3%
% de cristãos: 10,7%
% de cristãos: 24,2%
% de cristãos: 8,9%
% de cristãos: 10,5%
% de cristãos: 14,6%
% de cristãos: 6,6%
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SÉTIMO DIA
FOCO DO VIGIA HOJE: ARTES E ENTRETENIMENTO
(Todas as Formas de Entretenimento)
Relacionados ao foco principal de ontem (a mídia) são as áreas das artes,
entretenimento e esportes. Louve a Deus pelo número crescente de artistas
famosos e personalidades do esporte que têm confessado Cristo como Salvador.
Ore para que Deus venha expandir sua influência. Como é o caso de outras
“esferas de influência”, artes, entretenimento e esportes é um foco que é digno de
suas orações diárias. Estas áreas representam claramente uma “montanha de
influência” na maioria das culturas. Use hoje a “passagem promessa” para
reivindicar a presença de Deus na indústria do entretenimento e esportes nas
nossas nações e em todo o mundo. Peça a Deus para levantar mais porta-vozes
ungidos (homens e mulheres) em todas as áreas de esportes e entretenimento. Ore
também para que Deus abra os olhos daqueles que são afetados pela indústria do
entretenimento (ou esportes) para reconhecer quando estão sendo enganados pela
influência dos ímpios.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Efésios 4:17-24 e Filipenses 4:8-9
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 46:10-11
NAÇÕES DE HOJE:
1. Serra Leoa
2. Guiné
3. Guiné Bissau
4. Senegal
5. Gambia
6. Mali
7. Mauritânia

Intercessores

- Pop. 5.400.000
- Pop. 10.600.000
- Pop. 1.600.000
- Pop. 12.600.000
- Pop. 1.800.000
- Pop. 14.200.000
- Pop. 3.300,000

% de cristãos: 3,9%
% de cristãos: 0,7%
% de cristãos: 1,6%
% de cristãos: 0,2%
% de cristãos: 0,8%
% de cristãos: 0,7%
% de cristãos: 0,1%
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OITAVO DIA
FOCO DO VIGIA HOJE: ISRAEL
(O Bem-Estar do Povo Escolhido de Deus)
A nação de Israel claramente desempenha um papel fundamental na
história e destino das nações. A Bíblia inclui promessas importantes que ligam a
nossa bênção e prosperidade, como crentes, a forma como lidamos com Israel.
Nós somos advertidos a “orar pela paz de Jerusalém” e falar bênção sobre o povo
judeu (Salmo 122,6-9). Deus disse através do profeta Zacarias: “Aquele que toca
você toca na menina dos meus olhos” (Zc 2:8). Em muitas profecias das
Escrituras, que apontam para tempos, é claro que Israel é um foco central. O
apóstolo Paulo deu um exemplo de oração para o povo judeu quando ele declarou:
“IRMÃOS, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua
salvação” (Romanos 10:1). Hoje, além de todos os assuntos que oramos, oremos
também pela paz de Jerusalém e a bênção sobre o povo judeu em toda parte. Nós
especialmente oremos para que os olhos do povo escolhido de Deus sejam abertos
para verem a realidade de seu verdadeiro Messias, Jesus Cristo. Ore especialmente
que Deus fortaleça os judeus messiânicos que estão dispostos a suportar o
sofrimento, como Paulo fez, para ter o privilégio de anunciar Jesus Cristo aos seus
colegas judeus.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Salmo 122:1-9 e Zacarias 2:10-13
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)

“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 47:7-8
NAÇÕES DE HOJE:
1. Ilhas Canário
2. Marrocos
3. Argélia
4. Tunísia
5. Líbia
6. Egito
7. Malta
8. Gibraltar

Intercessores

- Pop. 2.100.000
- Pop. 32.000.000
- Pop. 35.000.000
- Pop. 10.600.000
- Pop. 6.600,000
- Pop. 82.100.000
- Pop. 400.000
- Pop. 30,000

% de cristãos: 0,5%
% de cristãos: menos de 0,01%
% de cristãos: 0,2%
% de cristãos: menos de 0,01%
% de cristãos: 0,3%
% de cristãos: 3,9%
% de cristãos: 1,3%
% de cristãos: 2,9%
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NONO DIA
FOCO DO VIGIA HOJE: CRIANÇAS
(Crianças em perigo / Tráfico de Crianças / Crianças Órfãs)
Jesus amava as crianças. Em Mateus 19:14 Ele disse: “Deixai as crianças
vir a mim, e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence a elas” (NVI). Hoje
recordamos esses inocentes da sociedade, os filhos do mundo. Em numerosas
nações uma grande percentagem da população está abaixo dos 18 anos de idade, e
a maioria deles são menores de 14. Alguns estão se referindo a esta demográfica
como a “Janela 4/14” porque a maioria deles são nessa faixa etária específica.
Estes são os mais vulneráveis. Em algumas partes da África, as populações de
adultos de aldeias inteiras foram dizimadas pelo HIV / AIDS, deixando aldeias
cheias de órfãos. A prostituição infantil e o tráfico de crianças são desenfreados
em muitos países, mesmo no mundo ocidental. Em algumas partes do mundo o
número de crianças de rua estão na casa dos milhões e representam um povo não
alcançado. As crianças precisam de nossas orações hoje. Ore pelo nome de filhos,
netos, sobrinhos e sobrinhas em sua família, Estenda suas orações para as crianças
no seu bairro, seu estado, na nação, e ao redor do mundo. Ore para que os pais
cristãos levem seus filhos a conhecer e a amar o Senhor. Ore pelos programas de
TV, filmes, videogames e música, que ajudam a edificar a fé de uma criança, ao
invés de destruí-lo. Ore por programas evangelísticos internacionais que ajudam a
compartilhar o Evangelho e fazer discípulos de crianças em todo o mundo.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Mateus 28:2-5; 19:13-15 e Deuteronômio 6:6-9 e 4:7-10
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).

35

Uma Chamada para o Muro

ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 72:17-19
NAÇÕES DE HOJE:
1. Portugal
2. Espanha
3. Andorra
4. Suíça
5. Mônaco
6. Liechtenstein
7. Itália

Intercessores

- Pop. 10.800.000
- Pop. 46.800.000
- Pop. 80.000
- Pop. 7.600.000
- Pop. 30.000
- Pop. 40.000
- Pop. 61.000,000

% de cristãos: 3,0%
% de cristãos: 1,0%
% de cristãos: 0,4%
% de cristãos: 4,4%
% de cristãos: 1,2%
% de cristãos: 0,5%
% de cristãos: 1,1%
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DÉCIMO DIA
FOCO DO VIGIA HOJE: JUSTIÇA
(Os Tribunais e Juízes de nossa Nação e as Nações do Mundo)
Justiça é definida como “a defesa do que é justo, especialmente o
tratamento justo de acordo com honra, as normas da lei”. É para “tratar de forma
adequada, de forma justa, ou com apreciação plena”. O Poder Judiciário de muitos
governos é claramente um dos mais influentes de todos os aspectos de autoridade.
Suas decisões tocam a vida de cada cidadão e, quando funcionam adequadamente,
ajudam a proteger os indivíduos contra a exploração e a punir os criminosos que
infringem a lei. Em muitas partes do mundo, no entanto, a justiça não funciona
como deveria. Os juízes e os políticos são muitas vezes corruptos, e o resultado é
injustiça em todos os níveis da sociedade. Hoje devemos orar acerca desta questão
de forma fervorosa. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar áreas em sua própria
nação ou comunidade onde a justiça é desesperadamente necessária. Ore
especificamente por países ou áreas do mundo que você conhece que faltam a
administração da justiça verdadeira para as pessoas, especialmente aquelas nações
que oprimem as mulheres, as minorias, os cristãos ou os pobres em geral. Como
seguidores de Jesus devemos ser cidadãos-modelo que vive o texto de Salmo
82:3-4 - “Fazei justiça ao pobre e ao órfão; justificai o aflito e o necessitado.
Livrai o pobre e o necessitado; tirai-os das mãos dos ímpios”. Ore para que Deus
levante mais juízes e advogados cristãos, locais e globais que são guiados pela
honestidade e verdade.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Deuteronômio 16:18-20 e Provérbios 2:1-9
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 51:4-5
NAÇÕES DE HOJE:
1. Cidade do Vaticano
2. São Marino
3. Eslovênia
4. Croácia
5. Bósnia
6. Sérvia
7. Kosovo

Intercessores

- Pop. 572
- Pop. 30.000
- Pop. 2.000.000
- Pop. 4.500.000
- Pop. 4.600.000
- Pop. 7.300.000
- Pop. 1.800.000

% de cristãos: 0,0 %
% de cristãos: - de 0,01%
% de cristãos: 0,1%
% de cristãos: 0,4%
% de cristãos: 0,1%
% de cristãos: 0,6%
% de cristãos: 0,1%
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DÉCIMO PRIMEIRO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: TRABALHADORES CRISTÃOS
(Lembrando Pastores, Evangelistas, professores e outros trabalhadores
cristãos)
Hoje nosso foco principal para a oração como vigias são aqueles que
ajudam a propagação ou ensinar a Boa Nova de Cristo em nossa comunidade,
nação e no mundo. Seja específico quando você orar por aqueles que você
conhece “pelo nome” que estão servindo no avanço do reino de Cristo em todo o
mundo. Alguns podem ser líderes proeminentes da Igreja, conhecidos em todo o
mundo, enquanto outros podem ser conhecidos somente por uma pequena
comunidade de crentes, inclusive você. Eles precisam de suas orações. Ore por
aqueles que você sabe que pode estar além de sua esfera teológica ou
denominacional. Faça uma lista pessoal daqueles que você quer orar por pelo
menos uma vez por mês. Alguns, que ministram especificamente para você ou em
sua comunidade, deve ser adicionado a cada lista diária. Ore também por mais
trabalhadores a serem chamados para a colheita (Mateus 9:37-38). Ore também
pelos missionários, em todos os lugares. Lembre-se das palavras de Pedro: “E não
há salvação em nenhum outro, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu
dado aos homens pelo qual devamos ser salvos”. (Atos 4:12).
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Mateus 9:35-38; Romanos 10:13-15; I Tessalonicenses 5:12-18 e
Hebreus 13:17-18
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)

“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 86:9-10
NAÇÕES DE HOJE:
1. Montenegro
2. Macedônia
3. Albânia
4. Grécia
5. Bulgária
6. Romênia
7. Hungria

Intercessores

- Pop. 700.000
- Pop. 2.100.000
- Pop. 3.000.000
- Pop. 10.800.000
- Pop. 7.100.000
- Pop. 21.900.000
- Pop. 10.000.000

% de cristãos: - de 0,01%
% de cristãos: 0,2%
% de cristãos: 0,5%
% de cristãos: 0,4%
% de cristãos: 1,9%
% de cristãos: 5,4%
% de cristãos: 2,8%
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DÉCIMO SEGUNDO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: OS POBRES E SOFREDORES
(Ore pelo o problema da pobreza global e o Combate à Fome)
A Palavra de Deus e o sacrifício de Cristo por toda a humanidade nos
obrigam a mostrar compaixão para com os pobres e sofridos. Como você agradece
ao Senhor hoje pelo seu alimento e pelo sua saúde? Foque suas orações
específicas sobre aqueles que têm muito pouco para comer e os que sofrem na
pobreza. Este foco hoje incorpora todos aqueles que vivem em constante dor
resultante de doença ou desnutrição. Utilize as passagens da Escritura
selecionadas para hoje quando orar por essas pessoas preciosas, que não só
precisam do básico da vida apenas para viver, mas que também precisa da
mensagem de salvação em Cristo para que eles possam herdar a vida eterna. Pense
especialmente naqueles que vivem nas partes mais pobres do mundo onde a fome
e o sofrimento são constantes. Milhões de pessoas vivem desde jeito ao redor do
mundo.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Isaías 41:17-20; 58:6-11 e Salmo 12:5; 22:26-28
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 96:3-4
NAÇÕES DE HOJE:
1. Áustria
2. Eslováquia
3. República Tcheca
4. Alemanha
5. Polônia
6. Dinamarca
7. Suécia

Intercessores

- Pop. 8.200.000
- Pop. 5.500.000
- Pop. 10.200.000
- Pop. 81.500.000
- Pop. 35.400.000
- Pop. 5.500.000
- Pop. 16.800.000

% de cristãos: 0,5%
% de cristãos: 1,2%
% de cristãos: 0,7%
% de cristãos: 2,1%
% de cristãos: 0,3%
% de cristãos: 3,5%
% de cristãos: 4,3%
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DÉCIMO TERCEIRO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS
(Pelas pessoas com necessidades especiais)
A vida diária é difícil para as pessoas que nasceram com deficiências
físicas ou mentais ou que ficaram deficientes por uma doença ou lesão grave.
Muitas vezes, algumas das pessoas mais negligenciadas em muitas partes do
mundo são aquelas com deficiências graves ou várias deficiências físicas ou
mentais. Eles também podem ser os mais severamente maltratados e abusados.
Hoje, além de tudo que afirmamos na oração como vigias, precisamos “chorar”
por estes, orando para que Deus venha tocar em seus servos nessas áreas para
buscarem ajudar essas pessoas e a encontrarem uma forma de amar e cuidar deles.
Em espírito de oração, se lembre aqueles nessa condição em lugares distantes do
nosso planeta, bem como aqueles que vivem em sua comunidade. Ore pelos
ministérios voltados especificamente para os deficientes e ore por eles, bem como
apoios. Ore também pela a criação de mais mecanismos de ajuda aos deficientes
nas comunidades locais. Ore para que cada igreja, especialmente nas regiões
subdesenvolvidas do mundo, seja sensível às necessidades dos deficientes que
fazem parte de sua congregação ou pessoas que eles conhecem. Ore pelo nome
das pessoas com deficiência que você conhece em sua igreja ou no seu bairro.
Também ore por familiares e pessoas que cuidam de pessoas com necessidades
especiais.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Jó 29:12-16; Isaías 35:4-7 e Sofonias 3:17-20
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 96:7-9
NAÇÕES DE HOJE:
1. Bélgica
2. Luxemburgo
3. França
4. Ilhas Canárias
5. Irlanda
6. Inglaterra
7. Ilhas Distantes

Intercessores

- Pop. 10.400.000
- Pop. 500.000
- Pop. 65.300.000
- Pop. 200.000
- Pop. 4.700.000
- Pop. 62.700.000
- Pop. 49.000

% de cristãos: 1,2%
% de cristãos: 0,5%
% de cristãos: 1,0%
% de cristãos: 8,8%
% de cristãos: 1,5%
% de cristãos: 8,8%
% de cristãos: 28,8%
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DÉCIMO QUARTO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: PRISIDIÁRIOS
(Os Encarcerados)
“Eu estava na prisão e fostes me visitar” (Mateus 25:36, NVI). Milhares
de prisioneiros que perderam sua liberdade e estão separados de suas famílias por
muito tempo, precisam encontrar o perdão que só Cristo pode oferecer. Embora
muitos não veem pessoas encarceradas como um povo não alcançado, muitos
milhões de homens e mulheres a nível global estão em prisões, cadeias e sob
prisão domiciliar e, portanto, vivem fora de grande parte da evangelização
convencional de hoje. Hoje nosso foco principal para a oração toca as pessoas que
necessitam das Boas Novas de Jesus. Porque muitos deles são presidiários,
precisamos orar por estratégias que procuram ministrar a essas pessoas onde
vivem e até mesmo fornecer meios para ajudar aqueles que aceitam a Cristo nas
prisões, por plantação de igrejas nas instituições carcerárias. Ore não apenas pelos
presos para virem a Cristo na prisão, mas pelos ministérios que trabalham nas
prisões. Ore também pelos presos que aceitam a Cristo, para que quando
obtiverem sua liberdade condicional tenham comunhão com alguma igreja ou
crentes que possam ajuda-los a crescer espiritualmente, e também ajuda-lo a voltar
para a sociedade. As famílias dos presos também precisam experimentar um
sentimento especial de amor e orientação de Deus, enquanto seus entes queridos
estão na prisão. Ore para que Deus proporcione conforto especial para os
cônjuges, filhos e parentes de presos e que todos os presos encarcerados
injustamente sejam postos em liberdade.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Hebreus 13:1-3 e Salmo 69:40-34; 146:5-7
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 106:47
NAÇÕES DE HOJE:
1. Noruega
2. Suécia
3. Finlândia
4. Estônia
5. Letônia
6. Lituânia
7. Bielorrússia
8. Ucrânia

Intercessores

- Pop. 4.700.000
- Pop. 9.100.000
- Pop. 5.300.000
- Pop. 1.300.000
- Pop. 2.200.000
- Pop. 3.500.000
- Pop. 9.600.000
- Pop. 45.100.000

% de cristãos: 8,4%
% de cristãos: 6,9%
% de cristãos: 12,1%
% de cristãos: 4,9%
% de cristãos: 7,0%
% de cristãos: 1,1%
% de cristãos: 1,3%
% de cristãos: 3,8%
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DÉCIMO QUINTO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: EVANGELISMO E DISCIPULADO
GLOBAL
(Ministérios, Denominações e Agências Missionárias Comprometidos com a
união e Discipulado da Grande Colheita do Fim dos Tempos)
A missão da Igreja é a Grande Comissão, realizar fielmente o
mandamento de Cristo de “Ir ... e fazei discípulos de todas as nações” (Mateus
28:19). É uma estratégia em duas frentes: partilhar o Evangelho com o perdido, a
fim de levá-lo a aceitar a Jesus Cristo e depois discipular os novos crentes através
do ensino da Bíblia, a fim deles permanecerem (João 15:16). Além de tudo o que
devemos orar hoje, é como nós cumprimos a nossa missão como vigias sobre o
nosso “Muro de Oração”, sermos específicos orando por todos os movimentos,
denominações, estratégias e ministérios comprometidos com evangelismo e
discipulado de forma global. Jesus comissionou seus discípulos para irem e
discipular as nações, “ensinando-os a observar tudo” o que Ele lhes ordenou.
(Mateus 20:19-20). A maioria dos crentes estão familiarizados com os ministérios,
denominações e outras agências com uma visão para alcançar o perdido. Muitos
deles estão envolvidos na plantação de igrejas. Ore por aqueles ministérios que
você conhece, que procuram especificamente compartilhar a boa nova de Jesus em
todos os lugares e por aqueles que respondem e desejam conhecer a Cristo como
Salvador
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Mateus 24:14; 28:18-20 e João 4:34-38
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 98:1-2
NAÇÕES DE HOJE:
1. Moldávia
2. Geórgia
3. Armênia
4. Azerbaijão
5. Rússia
6. Cazaquistão
7. Uzbequistão

Intercessores

- Pop. 4.300.000
- Pop. 4.600.000
- Pop. 3.000.000
- Pop. 8.400.000
- Pop. 138.270.000
- Pop. 15.500.000
- Pop. 28.100.000

% de cristãos: 3,7%
% de cristãos: 1,5%
% de cristãos: 8,7%
% de cristãos: 0,2%
% de cristãos: 1,2%
% de cristãos: 0,7%
% de cristãos: 0,3%
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DÉCIMO SEXTO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: OUTRAS RELIGIÕES E SISTEMA DE
CRENÇAS
Milhões de pessoas aceitam os sistemas de crenças e ideologias que
pretendem apontar o caminho para a salvação através de algum tipo de autosacrifício e boas obras sem o poder transformador da cruz e ressurreição. O
Apóstolo Paulo ensinou que “se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas
velhas já passaram, tudo se fez novo!” (2 Coríntios 5:17, NVI).
Ore para que os crentes em todas as nações tenham a oportunidade de
compartilhar a realidade do conhecimento de Cristo com aqueles que nunca
experimentaram “Sua Maravilhosa Graça”. Especialmente ore pelas várias
religiões do mundo, bem como as muitas organizações e indivíduos focados em
demonstrar a compaixão de Cristo entre as pessoas destes grupos. Ore pelo
crescimento de estratégias de pessoas e agências missionárias ao redor do mundo
que buscam alcançar essas pessoas. Ore “pelo nome” de pessoas você conhece
que adotam sistemas de crenças diferentes, pedindo a Deus para que você possa
compartilhar as Boas Novas de Jesus e seu próprio testemunho com eles em amor
e humildade.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Atos 3:19-21; 17:24-31 e 26:16-18
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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3. Terceira Reivindicação 4. Quarta Reivindicação -

Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
Céus Abertos (Isaías 45:8)

PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 99:1-2
NAÇÕES DE HOJE:
1. Turcomenistão
2. Quirguistão
3. Tajiquistão
4. Turquia
5. Chipre
6. Líbano
7. Síria
8. Israel

Intercessores

- Pop. 5.000.000
- Pop. 5.600.000
- Pop. 7.600.000
- Pop. 78.800.000
- Pop. 1.100.000
- Pop. 4.100.000
- Pop. 22.500.000
- Pop. 7.500.000

% de cristãos: - de 0,01%
% de cristãos: 0,7%
% de cristãos: 0,1%
% de cristãos: - de 0,01%
% de cristãos: 0,8%
% de cristãos: 0,5%
% de cristãos: 0,1%
% de cristãos: 0,4%
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DÉCIMO SÉTIMO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: POVOS NÃO ALCANÇADOS
Um amor extraordinário levou Jesus à cruz para morrer pelos pecados do
mundo, mas quase 2.000 anos depois, milhões de habitantes vivem entre os povos
não alcançados que ainda têm de receber uma apresentação clara do Evangelho.
Ore para que barreiras geográficas, políticas e outras, que dificultam a propagação
do Evangelho a estes grupos de pessoas sejam superadas. Ore para que Deus
divinamente salvar e chame pessoas de cada grupo para ajudar a compartilhar as
Boas Novas de Jesus, fazer discípulos e plantar igrejas entre todos os grupos e
nações. Ore por ministérios que desenvolvem programas de rádio cristãs, literatura
do evangelho, e mensagens evangelísticas gravadas para ajudar a introduzir esses
muitos povos não alcançados a Cristo. Ore especialmente para os movimentos de
crescimento com foco no evangelismo e discipulado alcance também os
analfabetos.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Apocalipse 7:9-12; Romanos 15:20-21 e João 10:15-16
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)

“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 102:15
NAÇÕES DE HOJE:
1. Kuwait
2. Iraque
3. Jordânia
4. Arábia Saudita
5. Bahrain
6. Emirados Árabes
7. Iémen

Intercessores

- Pop. 2.600.000
- Pop. 30.400.000
- Pop. 6.500.000
- Pop. 26.100.000
- Pop. 1.200.000
- Pop. 5.100.000
- Pop. 5.100.000

% de cristãos: 1,5%
% de cristãos: 0,2%
% de cristãos: 0,3%
% de cristãos: 0,3%
% de cristãos: 2,9%
% de cristãos: 1,3%
% de cristãos: 1,3%

52

1ª Igreja Batista em Valentina

DÉCIMO OITAVO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: LIBERDADE
(Questões dos Direitos Humanos e das Liberdades Individuais)
Uma das mais importantes áreas das “sete esferas de influência” envolve o
governo e a política. Pessoas de todo o mundo estão dispostos a dar suas vidas
pela liberdade de expressão. Ore para que nenhum de nós que vivem em nações
com tais liberdades nunca esqueçamos que a liberdade é um dom de Deus e que
pode ser perdido se virarmos as costas a ele. Não importa qual o nível de liberdade
que você pode ter onde vive, ore para que Deus intervenha em seus governos
nacionais e locais de forma a promover as liberdades individuais. Especialmente
ore por povos em algumas partes do mundo (especialmente no Oriente Médio)
submetidos a reformas democráticas significativas com a esperança de promover e
garantir mais liberdades pessoais. Nas nações com eleições livres, ore para que
mais candidatos justos sejam eleitos para cargos públicos, contribuindo assim para
fornecer uma bússola moral para suas comunidades e nações, porque onde não há
visão, o povo se corrompe (Provérbios 28:18) .
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Isaías 61:1-7 e Romanos 8:19-21
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 105:1-2
NAÇÕES DE HOJE:
1. Omã
2. Qatar
3. Irã
4. Afeganistão
5. Paquistão
6. Índia
7. Ilhas Maldivas

Intercessores

- Pop. 3.000.000
- Pop. 800.000
- Pop. 77.900.000
- Pop. 29.800.000
- Pop. 187.300.000
- Pop. 1.200.200.000
- Pop. 400.000

% de cristãos: 0,8%
% de cristãos: 1,0%
% de cristãos: 0,2%
% de cristãos: 0,05%
% de cristãos: 0,6%
% de cristãos: 2,2%
% de cristãos: 0,1%
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DÉCIMO NONO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: AIDS / MALÁRIA / PANDEMIA DE
DOENÇAS
Doenças no mundo em desenvolvimento, muitas vezes atacam sem aviso,
afetando milhares de pessoas. Mais de um milhão de pessoas morrem de malária a
cada dia. Desde 1981, o vírus HIV (AIDS) se espalhou em todos os setores da
sociedade, matando mais de 30 milhões de pessoas e infectando outros 34 milhões
ao redor do mundo. Ore por missionários médicos que tratam doentes em
hospitais missionários remotos ao redor do mundo. Ore por trabalhadores da saúde
envolvidos na prevenção de doenças e programas de educação. Ore para que os
cristãos tenham a oportunidade de compartilhar o Evangelho com os doentes e
moribundos e levar os perdidos a Cristo, aquele que “cura os quebrantados de
coração e liga-lhes as feridas” (Salmo 147:3).
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Salmo 103:1-6 e Isaías 53:3-5
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 96:10-11
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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NAÇÕES DE HOJE:
1. Sri Lanka
2. Bangladesh
3. Nepal
4. Butão
5. Mianmar
6. Tailândia
7. Laos

Intercessores

- Pop. 21.300.000
- Pop. 158.600.000
- Pop. 29.400.000
- Pop. 700.000
- Pop. 54.000.000
- Pop. 66.700.000
- Pop. 6.500.000

% de cristãos: 1,2%
% de cristãos: 0,4%
% de cristãos: 2,8%
% de cristãos: 1,8%
% de cristãos: 5,0%
% de cristãos: 0,5%
% de cristãos: 2,6%
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VIGÉSIMO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
(Polícia / Bombeiros e outros que servem em nossas comunidades)
Homens e mulheres que exercem cargos municipais, estaduais ou federais
servem dentro de uma das “sete esferas de influência” que são fundamentais para
estruturas de governo ao redor do mundo. As responsabilidades que têm e as
decisões que as comunidades de impacto em vários níveis e de maneiras que
podem afetar milhares de pessoas. Ore para que os funcionários públicos ajam de
forma responsável em seus trabalhos. Ore “pelo nome” de pessoas que você sabe
que trabalham no setor público. Ore também para que os cristãos se destaquem
como funcionários-modelo que espelham o exemplo de Cristo, como servo fiel,
consciente de suas palavras: “Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de
todos e o servo de todos” (Marcos 9:35) . Ore especialmente pela polícia de sua
comunidade que eles sejam protegidos, pois muitas vezes entrar em perigo. Ore
contra toda a corrupção que muitas vezes pode ser tentadora para aqueles que
estão em tais posições de confiança. Ore, também, pelas famílias daqueles que na
aplicação da lei, como muitas vezes a intensidade do seu trabalho afeta sua vida
em casa de forma negativa. O mesmo é verdadeiro para os bombeiros que
geralmente têm de viver longe de casa por muitos dias.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Filipenses 2:1-10 e Gálatas 5:13-15
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)

“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 108:3-5
NAÇÕES DE HOJE:
1. Camboja
2. Vietnam
3. Malásia
4. Singapura
5. Brunei
6. Indonésia
7. Timor Leste
8. Seicheles

Intercessores

- Pop. 14.700.000
- Pop. 90.500.000
- Pop. 28.700.000
- Pop. 4.700.000
- Pop. 400.000
- Pop. 245.600.000
- Pop. 1.200.000
- Pop. 90.000

% de cristãos: 1,6%
% de cristãos: 1,8%
% de cristãos: 4,3%
% de cristãos: 7,8%
% de cristãos: 6,1%
% de cristãos: 5,6%
% de cristãos: 2,3%
% de cristãos: 5,9%

58

1ª Igreja Batista em Valentina

VIGÉSIMO PRIMEIRO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: MINISTÉRIOS HUMANITÁRIOS
(Agências sem fins lucrativos e ONGs)
Ministérios Cristãos humanitários, ONGs ou “não-governamentais”, que
prestam auxílio às pessoas que vivem em extrema pobreza ou que se tornaram
vítimas de catástrofes naturais, guerras ou outras tragédias inesperadas. Eles veem
em Cristo aqueles a quem servem, recordando as palavras de Jesus em Mateus
25:35: “Porque tive fome e me destes de comer; tive sede e me destes de beber; eu
era estrangeiro e me acolheu”. Ore “pelo nome” dos ministérios humanitários que
você apoia ou está familiarizado e o adicione à lista de oração de hoje. Ore pela
proteção dos trabalhadores humanitários cristãos, que muitas vezes viajam para
zonas de guerra perigosas e áreas instáveis para ajudar a ministrar às pessoas
necessitadas. Especialmente ore pelos ministérios cristãos para que eles tenham
oportunidades de compartilhar a mensagem da salvação abertamente em áreas que
não são livremente aberta ao evangelismo cristão.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Mateus 25:32-36; Lucas 10:30-37 e Provérbios 3:27-29
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 113:3-5
NAÇÕES DE HOJE:
1. Papua Nova Guiné
2. Austrália
3. Nova Zelândia
4. Nova Calcedônia
5. Fiji
6. Vanuatu
7. Ilhas Salomão

Intercessores

- Pop. 6.200.000
- Pop. 21.800.000
- Pop. 4.300.000
- Pop. 300.000
- Pop. 900.000
- Pop. 200.000
- Pop. 600.000

% de cristãos: 25,7%
% de cristãos: 14,4%
% de cristãos: 18,2%
% de cristãos: 7,0%
% de cristãos: 25,2%
% de cristãos: 45,9%
% de cristãos: 33,3%
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VIGÉSIMO SEGUNDO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: JUVENTUDE
(A Nova Geração)
Os jovens, especialmente adolescentes, são bombardeadas com
mensagens imorais e tentações através de filmes, TV, música e Internet. As redes
sociais estão recheadas deste problema. Precisamos entrar na batalha espiritual
que está sendo travada pelas almas dos nossos jovens. As palavras de Provérbios
ainda são verdadeiras hoje: “Educa a criança no caminho em que deve andar, e até
quando envelhecer não se desviará dele” (Provérbios 22:6). Ore “pelo nome” dos
jovens líderes em sua igreja e nas igrejas de sua comunidade. Peça a Deus para
levantar muitos que podem significativamente compartilhar Sua Palavra e
incentivar os jovens a seguir o Senhor. Ore por eficazes programas para jovens em
nossas igrejas que irão atrair os jovens de nossas comunidades que precisam ouvir
o Evangelho. Ore para que igrejas oferecem cursos para ajudar a juventude cristã
em como compartilhar sua fé com amigos não-cristãos.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Salmo 119:9-16 e Provérbios 3:1-6
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmos 117:1-2
NAÇÕES DE HOJE:
1. Ilhas Cook
2. Niue
3. Pitcairn
4. Tonga
5. Samoa Americana
6. Samoa
7. Tokelau
8. Wallis & Futuna

Intercessores

- Pop. 10.000
- Pop. 1.300
- Pop. 48
- Pop. 100.000
- Pop. 70.000
- Pop. 200.000
- Pop. 1.400
- Pop. 20.000

% de cristãos: 12,6%
% de cristãos: 8,0%
% de cristãos: Sem avaliação
% de cristãos: 15,5%
% de cristãos: 21,3%
% de cristãos: 18,0%
% de cristãos: 3,4%
% de cristãos: 1,0%
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VIGÉSIMO TERCEIRO DIA
FOCO DO VIGA DE HOJE: ESCRITA E TRADUÇÃO DA BÍBLIA
(A Palavra de Deus para todo o mundo)
“Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para meu caminho”
(Salmo 119:105). Todos os seguidores de Jesus precisam ser engajados na Palavra
de Deus em uma base diária para a maturidade espiritual saudável. O
conhecimento da Palavra de Deus é fundamental tanto para a evangelização e
discipulado. Ore por tradutores dedicados da Bíblia que muitas vezes passam anos
vivendo entre os grupos isolados de pessoas para aprenderem a língua de um povo
e, em seguida, procurar a traduzir a Bíblia em seus dialetos locais. Ore por
programas e ministérios que forneçam líderes aos menos evangelizados nações
com sólida formação em teologia, interpretação bíblica, e ensino. Ore por
ministérios e sociedades bíblicas que se dedicam à tradução e produção de Bíblias
e a distribuição em todo o mundo. E, especialmente, ore para que todos os crentes
em todos os lugares para que possam amadurecer em sua caminhada cristã.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
2 Timóteo 3:14-17 e Isaías 55:8-11
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Isaías 5:26
NAÇÕES DE HOJE:
1. Tuvalu
2. Kiribati
3. Nauru
4. Ilhas Marshall
5. Micronésia
6. Palau
7. Guam

Intercessores

- Pop. 10.000
- Pop. 100.000
- Pop. 10.000
- Pop. 70.000
- Pop. 100.000
- Pop. 20.000
- Pop. 200.000

% de cristãos: 17,8%
% de cristãos: 7,2%
% de cristãos: 12,1%
% de cristãos: 44,5%
% de cristãos: 24,3%
% de cristãos: 23,9%
% de cristãos: 14,2%
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VIGÉSIMO QUARTO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: IGREJA PERSEGUIDA

Cristo lembrou a seus seguidores que ser um de Seus discípulos não seria
fácil. “Se eles me perseguiram, também perseguirão a vós”, disse Jesus (João
15:20). “Bem-aventurados são aqueles que têm sido perseguidos por causa da
justiça, porque deles é o reino dos céus” (Mateus 5:10). Um vasto número de
crentes em determinadas nações estão atualmente na prisão apenas pelo “crime”
de ser um seguidor de Jesus ou por compartilhar o Evangelho com seus vizinhos e
amigos. Embora a maioria das autoridades governamentais em todo o mundo livre
recrimine a intolerância religiosa de qualquer tipo que leva à violência, a
perseguição dos cristãos parece estar em um aumento dramático nos últimos anos
em algumas regiões do mundo. Ore por proteção sobrenatural para os crentes que
arriscam suas vidas para seguir a Cristo nesses lugares difíceis. Ore para que os
crentes em tais terras turbulentas, tenham a coragem para continuar na sua busca
de compartilhar as Boas Novas que Cristo lhes ordenou, não importa as
circunstâncias. Ore também pelos ministérios que discretamente fornecem
recursos para ajudar crentes perseguidos no mundo.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Mateus 5:10-12; João 15:18-20; 2 Coríntios 1:8-11 e 1 Pedro 4:12-16
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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3. Terceira Reivindicação 4. Quarta Reivindicação -

Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
Céus Abertos (Isaías 45:8)

PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Isaías 12:4-5
NAÇÕES DE HOJE:
1. Marianas do Norte
2. Filipinas
3. Taiwan
4. China
5. Coreia do Sul
6. Coreia do Norte
7. Japão
8. Mongólia

Intercessores

- Pop. 50.000
- Pop. 101.800.000
- Pop. 23.000.000
- Pop. 1.344.400.000
- Pop. 48.800.000
- Pop. 24.500.00
- Pop. 126.500.000
- Pop. 3.100.000

% de cristãos: 12,7%
% de cristãos: 12,3%
% de cristãos: 2,8%
% de cristãos: 5,7%
% de cristãos: 16,8%
% de cristãos: 1,0%
% de cristãos: 0,5%
% de cristãos: 1,2%
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VIGÉSIMO QUINTO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: AS FORÇAS ARMADAS
(Aqueles que servem na Proteção da Nação)
Homens e mulheres que servem nas Forças Armadas estão dispostos a
fazer o último sacrifício, dando suas vidas para proteger a sua nação e ajudar a
manter a paz no mundo. Ore pelos vários ramos das forças armadas em nossa
nação e outras nações como os condutores do Espírito Santo. Peça a Deus para
segurar qualquer exército que queiram criar conflitos arbitrários que podem levar
à guerra em várias regiões do mundo. Ore especialmente para que os cristãos em
todos os ramos do serviço “coloquem a armadura de Deus”, conforme descrito em
Efésios 6:10-20. Ore pelos oficiais cristãos e, particularmente, os capelães para
levarem suas tropas com o caráter moral e coragem. Intercedam pelos conflitos
atualmente em curso nos países, para que a paz seja restaurada e que o Evangelho
possa ir livremente ao longo desses países ou regiões. Ore “pelos nomes” de
militares que você conhece. Peça a Deus para ajudá-los a ministrar às
necessidades espirituais, emocionais e práticas dos cônjuges, filhos e familiares de
militares que estão ausentes em implantações perigosas ao redor do mundo.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Salmo 18:30-37 e 33:12-20
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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4. Quarta Reivindicação -

Céus Abertos (Isaías 45:8)

PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmo 9:10-11

1. Estados Unidos
2. Canadá
3. México
4. Guatemala
5. Belize
6. El Salvador
7. Honduras

Intercessores

NAÇÕES DE HOJE:
- Pop. 313.200.000
- Pop. 34.000.000
- Pop. 113.700.000
- Pop. 13.800.000
- Pop. 300.000
- Pop. 6.100.000
- Pop. 8.100.000

% de cristãos: 28,9%
% de cristãos: 7,7%
% de cristãos: 8,3%
% de cristãos: 24,4%
% de cristãos: 18,8%
% de cristãos: 31,6%
% de cristãos: 23,0%
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VIGÉSIMO SEXTO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: ASSISTÊNCIA À SAÚDE
(Médicos / enfermeiros / profissionais da área médica)
Uma das grandes necessidades das nações diz respeito a cuidados de
saúde adequados. Infelizmente, muitas das doenças no mundo, especialmente em
nações menos desenvolvidas, são evitáveis ou facilmente tratada com
medicamentos adequados e de higiene. Ore hoje por aqueles que não têm
assistência médica adequada e por aqueles que têm um coração para ajudar a
atender essa necessidade em nossa nação e nas nações do mundo. Peça a Deus
para usar os médicos e enfermeiras cristãs não só para atender às necessidades
físicas de seus pacientes, mas para as necessidades espirituais também.
Especialmente ore por aqueles envolvidos em empreendimentos missionários
médicos, pois muitas vezes arriscar a contrair as próprias doenças que pretendem
tratar. Ore “pelo nome” dos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde
que você conhece. Ore por que aqueles que são seguidores de Cristo em terras
mais abençoadas para estejam disponíveis quanto a possível realização de viagens
na missão de usar seus dons únicos para ajudar os doentes e sofredores em nações
menos desenvolvidas do mundo. Desta forma, eles vão ajudar a cumprir a
promessa de Deus do Salmo 72:12: “Porque ele livrará ao necessitado que clama,
os aflitos que não têm ninguém para ajudar”.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Êxodo 15:23-26 e Jeremias 33:6-9
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)

“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Isaías 60:1-3
NAÇÕES DE HOJE:
1. Nicarágua
2. Costa Rica
3. Panamá
4. Antilhas
5. Jamaica
6. Ilhas Cayman
7. Bahamas

Intercessores

- Pop. 5.700.000
- Pop. 4.600.000
- Pop. 3.500.000
- Pop. 200.000
- Pop. 2.900.000
- Pop. 50.000
- Pop. 300.000

% de cristãos: 29,8%
% de cristãos: 14,8%
% de cristãos: 19,3%
% de cristãos: 7,7%
% de cristãos: 28,0%
% de cristãos: 21,3%
% de cristãos: 35,9%
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VIGÉSIMO SÉTIMO DIA
FOCO DE HOJE WATCHMAN: IDOSOS
Os idosos muitas vezes enfrentam desafios difíceis, sem reclamar, e
muitos não tem ninguém para ajudá-los em momentos de necessidade. Ore para
que a geração mais jovem respeitem os idosos. Provérbios 16:31 diz: “O cabelo
branco é uma coroa de esplendor, que é atingido no caminho da justiça”. Peça a
Deus para revelar aos crentes idosos que têm uma oportunidade especial para usar
a sua sabedoria e maturidade espiritual para ser intercessores dedicados para os
perdidos e outros em necessidade. Alguns podem até se sentir chamado a ser um
intercessor em tempo integral. Ore para que Deus mostrar-lhes como abraçar esta
vocação única. Ore, também, sobre iniciar ou participar de uma equipe de
divulgação em sua igreja ou comunidade que, especificamente, fornece assistência
aos idosos. Ore “pelo nome” dos idosos na sua igreja, que podem precisar de
assistência. Ore por oportunidades de compartilhar o Evangelho com as pessoas
que podem ter vivido uma vida longa, mas ainda não aceitaram a Jesus como seu
salvador.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Salmo 37:23-31 e 71:17-23
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Isaías 14:26-27
NAÇÕES DE HOJE:
1. Cuba
2. Haiti
3. República Dominicana
4. Ilhas Caicos
5. Ilhas Virgens Americanas
6. Ilhas Virgens Inglesas
7. Porto Rico

Intercessores

- Pop. 11.100.000
- Pop. 9.700.000
- Pop. 10.000.000
- Pop. 40.000
- Pop. 30.000
- Pop. 100.000
- Pop. 4.300.000

% de cristãos: 8,8%
% de cristãos: 16,0%
% de cristãos: 9,1%
% de cristãos: 32,4%
% de cristãos: 27,3%
% de cristãos: 23,8%
% de cristãos: 25,2%
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VIGÉSIMO OITAVO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: OS SEM-TETO
Hoje daremos ênfase especial durante o nosso relógio de oração por
aqueles que não têm um lugar para morar, os sem-teto. Em algumas regiões do
mundo como a América Latina, por exemplo, um grande número de crianças
vivem e dormem nas favelas da cidade e em bueiros e embaixo de pontes, porque
essa é a sua casa. Mesmo nas nações mais desenvolvidas um número crescente de
famílias estão buscando ajuda em abrigos porque não têm lugar para morar.
Muitos sem-teto, que muitas vezes sofrem de doença mental ou vícios, dormem
em parques e ao lado da estrada na sarjeta. Ore para que a Igreja se levante para
ajudar a suprir essa crescente necessidade, ministrando aos desabrigados,
fornecendo comida, roupas e assistência para encontrarem emprego.
Especialmente lembre-se de ministérios que você conhece que se dedicam a este
desafio específico. Acima de tudo, ore por oportunidades para compartilhar o
Evangelho com moradores de rua que não conhecem o Senhor. Incentive-os com
as palavras do profeta Samuel: “O Senhor ... levanta o pobre do pó e ergue o
necessitado do monte de cinzas, faz que se sentem com os príncipes e os fazem
herdar um trono de honra" (1 Samuel 2: 7-8, NVI).
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Salmo 12:4-6; 61:1-5; Isaías 16:3-5 e Deuteronômio 10:17-19
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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4. Quarta Reivindicação -

Céus Abertos (Isaías 45:8)

PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Salmo 82:8
NAÇÕES DE HOJE:
1. Bermuda
2. Antilhas
3. Antilhas
4. Montserrat
5. St. Kitts e Nevis
6. Guadalupe
7. Dominica
8. Martinica

Intercessores

- Pop. 70.000
- Pop. 20.000
- Pop. 90.000
- Pop. 5.000
- Pop. 50.000
- Pop. 400.000
- Pop. 70.000
- Pop. 400.000

% de cristãos: 24,3%
% de cristãos: 17,2%
% de cristãos: 19,9%
% de cristãos: 23,4%
% de cristãos: 21,7%
% de cristãos: 4,3%
% de cristãos: 16,8%
% de cristãos: 6,1%
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VIGÉSIMO NONO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: CRIME / VIOLÊNCIA
(Cartéis da droga / Tráfico de drogas / Crime Organizado)
Crime e a violência são sintomas de uma sociedade que se afastou de
Deus ou o rejeitou totalmente. Comentando sobre os tempos finais, Cristo disse:
“Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E porque se
multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até
o fim será salvo.” (Mateus 24: 11-13). Ore contra todos aqueles que procuram
manchar a nossa cultura através de atividades criminosas e toda sorte de
corrupção. Ore para que Deus mostre a geração mais jovem que o envolvimento
com qualquer tipo de uso de drogas não só pode destruir sua saúde, mas são
combustíveis crime organizado nas nações. Ore contra os cartéis de drogas do
mundo. Em algumas nações, como o México, literalmente dezenas de milhares de
pessoas morreram como resultado da violência relacionada às drogas. Peça para
que Deus faça com que os líderes do cartel a cometam erros cruciais na forma
como eles conduzem seus negócios de tal forma que leva à sua queda. Ore
especialmente para a proteção dos trabalhadores cristãos que trabalham na
atmosfera de medo desses cartéis de drogas. Ore também para que aqueles que na
aplicação da lei voltados especificamente para este problema encontrem mais e
melhores formas para combater esta praga através da tecnologia moderna e outros
meios.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Salmo 11:2-7; 2 Samuel 22:3-7 e Efésios 4:17-24
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Isaías 52:10
NAÇÕES DE HOJE:
1. St. Lúcia
2. St. Vicente
3. Barbados
4. Granada
5. Trinidade e Tobago
6. Aruba
7. Guiana Francesa
8. Suriname

Intercessores

- Pop. 200.000
- Pop. 100.000
- Pop. 300.000
- Pop. 100.000
- Pop. 1.200.000
- Pop. 100.000
- Pop. 200.000
- Pop. 500.000

% de cristãos: 14,5%
% de cristãos: 39,1%
% de cristãos: 34,2%
% de cristãos: 19,6%
% de cristãos: 20,2%
% de cristãos: 7,6%
% de cristãos: 4,5%
% de cristãos: 13,8%
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TRIGÉSIMO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: A ECONOMIA
(Bancos / Instituições de Crédito / cobiça)
As incertezas da economia afetam a todos nós de formas diferentes,
incluindo os ministérios que visam difundir o Evangelho no mundo. Muitas vezes
as organizações missões são os primeiros a sofrer uma desaceleração econômica.
Ore por uma recuperação saudável em todos os setores da economia e que um
despertar espiritual tenha lugar para ajudar a superar a ganância que causou tanto
dos problemas econômicos recentes. Ore também, pois pode ser essa a maneira de
Deus receber a atenção dos cristãos para depender mais dele, e para rejeitar os
caminhos do mundo. O grande despertar espiritual da década de 1850, em que
centenas de milhares vieram a Cristo, começou como um resultado de uma falha a
nível nacional do sistema bancário americano. Em particular, como você serve
como um vigia do Senhor hoje, peça a Deus para permitir Hebreus 13:5 para vir
vivo nos corações de seus filhos: “Certifique-se de que seu personagem está livre
do amor ao dinheiro, estar contente com o que você tem, pois Ele mesmo disse:
'Eu nunca vou te abandonar, nem eu nunca te desampararei” (paráfrase). Mais
especificamente, interceda “pelo nome” das pessoas que você sabe que perderam
seus empregos e estão lutando financeiramente. Peça a Deus para abrir
oportunidades para eles encontrarem um emprego significativo. Além disso, ore
para que mesmo em meio a estes tempos difíceis que os cristãos continuem a dar
fielmente em suas igrejas locais e de outros ministérios dignos. Ore também para
que os indivíduos mais abençoados financeiramente sejam ainda mais generosos.
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Levíticos 26:3-12 e 1 Timóteo 6:5-10
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
3. Terceira Reivindicação Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
4. Quarta Reivindicação Céus Abertos (Isaías 45:8)
PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Isaías 55:5
NAÇÕES DE HOJE:
1. Guiana
2. Venezuela
3. Colômbia
4. Equador
5. Peru
6. Brasil
7. Polinésia Francesa
8. Chile

Intercessores

- Pop. 700.000
- Pop. 27.600.000
- Pop. 44.700.000
- Pop. 15.000.000
- Pop. 29.200.000
- Pop. 203.400.000
- Pop. 300.000
- Pop. 16.900.000

% de cristãos: 19,8%
% de cristãos: 10,8%
% de cristãos: 7,5%
% de cristãos: 8,5%
% de cristãos: 11,6%
% de cristãos: 26,3%
% de cristãos: 7,2%
% de cristãos: 18,4%
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TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA
FOCO DO VIGIA DE HOJE: NOSSOS BAIRROS E COMUNIDADES
Fora das nossas famílias individuais e casas, a “esfera de influência” que
temos para compartilhar as Boas Novas está em nossos bairros e comunidades.
Estabelecer um “relógio de oração” pelo seu bairro. Desenhe um mapa da sua rua
e observar as casas ao seu redor, listando os nomes de cada família.
Periodicamente, até mesmo diariamente, a pé em toda a sua vizinhança, ore por
cada família como você passar pelas suas casas. Ore para que o Senhor venha lhe
dar ideias espirituais para as necessidades desses vizinhos para que você possa
orar por eles com a compreensão. Conheça seus vizinhos. Quando possível,
envolva-os em uma conversa amigável mesmo que apenas para dizer “Olá” e
perguntar como eles estão. Então, procure maneiras de compartilhar o seu próprio
testemunho com eles. Ore, também, para que o Corpo de Cristo local e global
venha refletir a alegria e o amor de Cristo para que as pessoas ao seu redor, em
seus bairros e comunidades específicas, sejam atraídas para Jesus. Procure
maneiras de abençoar seus vizinhos através de atos de bondade amorosa. Como
Jesus disse, “Deixe a sua luz brilhe diante dos homens, para que vejam as vossas
boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus” (Mateus 5:16).
PASSAGENS PROMESSAS DE HOJE
Jeremias 29:4-7; Deuteronômio 28:1-8 e Mateus 5:4-16
ORAR A PALAVRA DE DEUS SOBRE AS SETE ESFERAS DE
INFLUÊNCIA:
1. Religião (A Igreja, Ministérios e outras religiões)
2. Família e Casamentos (jovens, crianças, a santidade do casamento)
3. Educação (todas as escolas, Universidades e Faculdades)
4. Negócios (O mercado)
5. Governo (local, nacional e internacional)
6. Meios de comunicação (A imprensa, televisão, internet e redes sociais)
7. Artes e Entretenimento (incluindo esportes)
ORE PELAS “QUATRO REIVINDICAÇÕES” SOBRE TODAS AS
NAÇÕES:
1. Primeira Reivindicação Portas Abertas (Colossenses 4: 2-3)
2. Segunda Reivindicação Mentes Abertas (Atos 26:17b-18a)
“Ore pela paz em Jerusalém” (Salmo 122:6).
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3. Terceira Reivindicação 4. Quarta Reivindicação -

Corações Abertos (2 Crônicas 4:6).
Céus Abertos (Isaías 45:8)

PROMESSA DE HOJE PARA AS NAÇÕES
Ageu 2:6-7
NAÇÕES DE HOJE:
1. Bolívia
2. Paraguai
3. Argentina
4. Uruguai
5. Ilhas Falklands
6. St. Pierre e Miquelon
7. Groenlândia
8. Islândia

Intercessores

- Pop. 10.100.000
% de cristãos: 16,2%
- Pop. 6.500.000
% de cristãos: 6,1%
- Pop. 41.800.000
% de cristãos: 9,1%
- Pop. 3.300.000
% de cristãos: 6,2%
- Pop. 3.000
% de cristãos: 10,8%
- Pop. 6.000
% de cristãos: Não avaliado
- Pop. 60.000
% de cristãos: 4,7%
- Pop. 300.000
% de cristãos: 3,8%
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