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Foco Diário

Ao orar ao longo desta semana, lembre-se de que Deus está presente e ati vo!
Muitos dos agradecimentos que você verá são prova disso.

Nossos pedidos de oração simplesmente nos encorajam a nos unirmos 
a Ele em Seus propósitos redentores no mundo.

Ore fi elmente! Ore apaixonadamente!

Domingo, 24 de Fevereiro de 2019 

Orações Gerais em Tempos e Momentos Desafi adores

Segunda, 25 de fevereiro de 2019

Desafi os Políti cos (Agradecimentos e pedidos de oração de todas as Regiões.)

Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019

Desafi os Econômicos (Agradecimentos e pedidos de oração de todas as Regiões.)

Quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019

Desafi o Sociais: (Agradecimentos e pedidos de oração de todas as Regiões.)

Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019

Desafi os Religiosos: (Agradecimentos e pedidos de oração de todas as Regiões.)

Sexta, 1º de março de 2019

Ore pelo Acesso Criati vo e Áreas Seguras 

Sábado, 2 de março de 2019

Um Pacto de Oração pelo Ano que se inicia



SEMANA NAZARENA DE ORAÇÃO GLOBAL
24 de Fevereiro – 2 de Março

Orações por Missionários em Locais e Momentos Desafiadores

Efésios 2:12
“Naquela época vocês...

Sem esperança e sem Deus no mundo.”

Muitas vezes, quando passamos por tempos conturbados e desafiadores, esquecemos tudo o 
que desfrutamos pela boa graça de Deus e voltamos nosso foco para nós mesmos, pensando 
apenas em nossas próprias provações presentes. Ao enfrentar tempos conturbados ou incertos, 
volte seu foco para outros que “não têm esperança e estão sem Deus neste mundo”, e aqueles 
que estão procurando trazer esperança, e apontam para o Deus da esperança e da paz.

Lembre-se de seus missionários e do trabalho da sua igreja ao longo do ano em oração. 
Muitos estão enfrentando momentos desafiadores nos lugares em que servem. Eles buscam 
ser pacificadores e agentes de transformação. Eles precisam do seu apoio através da 
intercessão. [NOTA: Devido aos significativos problemas de segurança que a igreja enfrenta, 
e já que muitos atuam como missionários em áreas problemáticas, não temos a liberdade 
de fornecer nomes e, muitas vezes, parecerá que estamos deixando de explicar as situações 
detalhadamente. Deus conhece os detalhes e está trabalhando! Devemos proteger aqueles que 
servem e a falta de informação não é um descuido, mas uma necessidade.]

A seguir estão exemplos de orações, que você pode oferecer em nome deles, no início de cada 
dia, durante esta semana de oração e enquanto o ano se desenrola. Estas são apenas sugestões 
e podem ser adaptadas para se adequarem a momentos difíceis, desafiadores ou incertos.

Durante essa Semana Nazarena de Oração Global, você vai notar uma mistura de 
agradecimentos e pedidos de oração. Agradecimentos são oferecidos em itálico, e nos recordam 
que Deus está sempre presente e ativo nas situações e contextos em que estamos orando. Deus 
vai a nossa frente, e responde as necessidades dos nossos missionários e igrejas. Nós, o Seu povo, 
oramos para que aqueles que estão sofrendo ou estão sob estresse particularmente nas 
linhas de frente em missões saibam que não estão sozinhos em suportar o fardo do dia-a-dia. 
Também nos juntamos ao Senhor para apressar o seu reino. Somos parceiros juntos com Deus 
através da oração!



Orações Gerais em Tempos e Momentos Desafiadores

Domingo, 24 de Fevereiro de 2019 
Agradecimentos e Orações Gerais 
Senhor, nós te louvamos pela Igreja do Nazareno, e pela mensagem de Santidade Bíblica confiada à 
igreja. Oramos para que possamos viver esta mensagem em fidelidade nas nossas vidas diárias, 
e que a Igreja do Nazareno possa ser encontrada fiel em sua missão de espalhar a mensagem de 
paz e santidade no mundo.

Nós te louvamos por aqueles a quem o Senhor chamou para liderança da igreja como também 
por toda pessoa chamada, seja clero ou leigos, para serem uma presença santa em um mundo 
profano. Capacite e encoraje cada um em seu ministério local, e conceda sabedoria, coragem, 
discernimento e graça para conduzir com integridade o povo de Deus confiado aos ministérios 
locais.

Nós te louvamos pela missão que o Senhor concedeu a igreja e por cada um que respondeu a um 
chamado específico de “ir e servir” em locais, e entre pessoas, onde a graça é necessária e onde vidas 
estão feridas. Sussurre sua paz no mundo, pelo seu Espírito Santo e através de seus servos fiéis.

Nós os louvamos por aqueles que nesta semana serão comissionados como missionários através 
da Igreja do Nazareno, para irem e fazerem discípulos à semelhança de Cristo nas nações. 
Abençoe a Junta Geral da Igreja do Nazareno, em todas as suas decisões. Garanta sabedoria e 
discernimento da sua vontade para a igreja no próximo ano.

Ao orarmos nos próximos dias, lembre-nos de que o seu povo, em todos os lugares, enfrenta 
desafios nos domínios político, econômico, social e religioso, os quais nos recordam que, 
embora sejamos cidadãos do seu Reino de justiça, a plena concretização deste Reino na Terra 
ainda não foi experimentada de forma completa. Nós esperamos em ti, e nós compartilhamos 
o fardo daqueles que trabalham para chegada do seu Reino. Nós te louvamos, já que nada que 
oramos é “surpresa para ti”. O Senhor já está no trabalho. O Senhor já está ciente. O Senhor já está lá, 
consolando seu povo e estabelecendo seu Reino de graça e justiça. Deus seja louvado!



Segunda, 25 de fevereiro de 2019
Desafios Políticos:
Senhor, tu sabes as instabilidades políticas do nosso mundo. Proteja nossos missionários que 
servem em locais instáveis, onde há grande tensão e preconceito desenfreado. Que eles possam 
brilhar a luz de Cristo em locais escuros, refletindo seu reino em contextos terrenos. Amém.

Ásia-Pacífico:
• Louvado seja Deus pela conexão entre o embaixador Norte-americano e sua esposa junto a uma 

das nossas igrejas do Nazareno.
• Ore para que os vistos, que tem se tornando um grande desafio, sejam dados àqueles que 

queremos trazer para este campo.
• Ore por unidade entre a Coréia do Norte e Sul; e entre os partidos de oposição.
• Muitos governadores no nosso campo apoiam muito o que a Igreja faz e são nossos parceiros.
• Ore pelos desafios e imprevistos relacionados aos processos de visto/permissão de 

trabalho e tempo de espera, que muitas vezes frustram os planos de viagem da chegada de 
missionários como também os futuros planos.

• Ore para que o Senhor frustre os níveis de corrupção, especialmente próximo as eleições 
que resultam em grande perigo e violência.

• Ore pelas eleições de Senado e Congresso nas Filipinas, que o povo seja sábio na escolha 
daqueles em que irão votar. Ore para que os que sejam eleitos possam servir bem e 
coloquem os interesses da nação a frente de seus próprios interesses.

• Ore para que os líderes principais da Ásia-Pacífico venham a conhecer o Senhor, e que 
através de suas vidas uma vez transformadas e rendidas, possam confiar e obedecê-lo.

• Graças a Deus por um governo aberto e estável em Mianmar.
• De graças a Deus por mais liberdade de movimento entre o os países do Sudeste da Ásia. 
• A medida que as eleições para presidente na Indonésia se aproximam em 2019, ore para 

que o presidente eleito continue a política de tolerância entre igrejas e cristãos.
• Em toda a região, há pedidos de oração para vistos necessários e para que permissões de 

trabalho sejam garantidas. Este é um motivo de preocupações em todas as áreas

África:
• Graças a Deus pela visita muito abençoada de trabalhadores a Guiné Equatorial depois de 

quase 3 anos
• Louvado seja Deus pelos vistos que foram garantidos aos que estão ministrando em Angola.
• Ore pelo próximo período eleitoral na Guiné-Bissau. 
• Por favor ore pela situação política na Republica Democrática do Congo. As eleições estão 

atrasadas por dois anos e a paciência dos cidadãos está se esgotando. Ore para que haja 
paz na nação, para que as eleições não sejam adiadas, e que a Igreja do Nazareno continue 
sendo luz nessa nação. Ore pela parte de fala inglesa no Camarões onde há muita violência 
por causa da separação que há do resto do pais. 
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• Ore para que as recentes eleições nos países como Madagascar possibilite portas abertas 
para ministérios futuros naquele local. 

• Muitos países no Campo Leste da África têm experimentado mudanças nos processos de 
solicitação de visto. Estas mudanças requerem solicitações avançadas antes da entrada, 
e enquanto isso pode ser algo positivo, também pode afetar os planos e agenda daqueles 
que precisam viajar por esses países. Ore para que o Senhor dê graça e paciência àqueles 
que estão trabalhando diante dessas novas diretrizes.

• A Etiópia elegeu sua primeira mulher como presidente. Louvado seja Deus por sinais de 
desenvolvimento em muitas áreas, onde independente de desafios políticos, o trabalho de Deus 
continua sendo realizado. Dê graças pelas diversas maneiras que os cidadãos avançam para 
ajudar os missionários em momentos de necessidade, e pela paciência e perseverança evidente 
pela causa do evangelho.

• O Campo da África Oeste pede orações pelos cristãos que muitas vezes adoram sozinhos, 
para que eles possam encontrar outros cristãos. Peça que Deus proteja os Cristãos que 
congregam em áreas onde a lei é bem restrita, e ore para que Deus providencie locais de 
adoração em países onde os cristãos representam a minoria.

• Ore pelos cristãos perseguidos na África, que permaneçam fortes e possam ser 
testemunhas fiéis.

• Louvado seja Deus pela estabilidade política em muitas áreas, onde é possível pregar o 
evangelho sem impedimentos. Ore pelas eleições em Malaui, onde o Presidente, membros 
do parlamento e conselheiros assumirão o poder. Ore para que as eleições sejam livres, 
justas e tranquilas.

• Louvado seja Deus pelas eleições tranquilas na Suazilândia, e pela indicação do novo Primeiro 
Ministro, que é um Cristão comprometido.

• Na África do Sul, mudanças nas leis a respeito da imigração e a emissão de vistos e 
permissões de trabalho estão se tornando um grande desafio.

Eurásia:
• Ore por missionários que estão solicitando vistos, alguns deles que estão esperando por 

muitos anos. Louve a Deus por cada visto que for concedido. 
• Por favor ore pelo registro da nossa igreja no país da Geórgia. Sem esse registro, atividades 

religiosas no país não serão possíveis. 
• Ore para que os registros das propriedades das igrejas na Itália e Portugal sejam emitidos.
• Ore pela igreja na França, buscando adquirir propriedade em uma cultura que não é aberta 

aos Evangélicos.
• Por favor ore por irmãos e irmãs no Bangladesh, e pelo aumento da instabilidade social e 

explosões de violência que cresce durante e depois das eleições. Ore por proteção, e para 
que a igreja demonstre graça e resiliência durante este período. 

• Ore pela paz de Jerusalém.
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EUA/Canadá:
• Ore por uma resolução que aponte a Cristo em uma variedade de questões imigratórias 

que os EUA e o Canadá estão enfrentando nos próximos dias. Ore, também, para que haja 
maior cooperação após as eleições de meio-termo no Congresso dos EUA e dos governos 
de estado. 

Mesoamérica:
• Ore para que o Senhor guie e direcione os lideres políticos no Haiti, e que a paz reine para 

que a igreja possa caminhar e trazer uma santa influencia ao país. 
• Por favor ore para que vistos americanos sejam concedidos aos superintendentes. 
• Louvado seja Deus pela estabilidade politica no Caribe. Muitas vezes no passado, em alguns 

países, houveram instabilidades durante as eleições nacionais, porém isto parece estar 
consideravelmente reduzido.

• Mudanças de governo em países como o México muitas vezes trazem novas realidades na 
economia do país. Ore para que Deus possa atender as necessidades de seu povo. 

• Ore pelo povo de Nicarágua, cuja situação politica e econômica está instável, para que 
esta seja rapidamente resolvida. Muitos jovens tiveram que sair do país. Ore por um novo 
espírito de reconciliação e para que a paz prevaleça.

América do Sul:
• Ore pelo processo de paz que está sendo implementado na Colômbia, para que se conclua 

com sucesso. 
• Por favor ore para que o Senhor garanta sabedoria, amor e recursos as igrejas na Colômbia 

que estão buscando ministrar a muitas pessoas da Venezuela. 
• Ore por paz e estabilidade em muitos países da América do Sul. 
• Ore pelos governos de muitos países da América do Sul, que possam ser sensíveis ao seu 

povo, cheio de compaixão e sabedoria. 
• Ore pelas classes seculares da sociedade que começam a demonstrar oposição ao 

evangelho. 
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Terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
Desafios Econômicos:
Senhor, as economias mundiais estão abaladas e a lacuna entre a riqueza e a pobreza aumenta. 
Frequentemente, nossos missionários procuram permanecer nessa lacuna, tornam-se canais 
generosos de bênçãos para aqueles que têm tão pouco. Incentive-os em seus ministérios 
de compaixão e conceda-lhes coragem para estar acima dos preconceitos que os separam. 
Desafie-nos, pelo seu Espírito Santo, a fugir da ganância e a estender sua graça e generosidade 
aos necessitados, lembrando-se de suas palavras: “Vocês receberam livremente. Agora, deem 
livremente! ”Amém. 

Ásia-Pacifico:
• Louve a Deus por uma taxa de câmbio favorável por dois anos. 
• Ore pelo desenvolvimento sustentável em nossos países.
• Ore por crescimento de produtividade e harmonia entre trabalho e gestão.
• Ore para que aqueles em nossas sociedades sem dinheiro possam celebrar a doação de 

seus produtos e trabalho, tanto quanto ofertas em dinheiro são celebradas em outros 
lugares.

• Louve a Deus pela igreja Chuuk e pela Igreja Kolonia nos Estados Federados da Micronésia. 
Essas igrejas dependem financeiramente do distrito e da missão. Mas as doações estão 
crescendo e há um aumento nas contribuições para o distrito e para o Fundo de Evangelismo 
Mundial.

• A inflação nas Filipinas dobrou nos últimos dois anos, à medida que o Peso Filipino 
se enfraquece em relação ao dólar americano. Os preços dos produtos básicos estão 
aumentando e muitos nas classes pobres e médias estão sofrendo. Ore para que a situação 
melhore.

• Ore pelo crescimento econômico do Camboja, Laos e Mianmar, que a pobreza seja 
reduzida e mais oportunidades estejam disponíveis para os necessitados.

• A Rupia da Indonésia está enfraquecendo, causando dificuldades econômicas para muitas 
pessoas. Ore por uma economia mais estável na Indonésia.

• Muitos dos nossos irmãos e irmãs em Timor Leste estão sofrendo devido um grave 
declínio econômico.
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África:
• Louve a Deus pelos primeiros sinais de melhoria econômica em Angola. Ore por São Tomé e 

Príncipe atualmente lutando com a desvalorização da moeda nacional.
• Louve ao Senhor pelos parceiros que ajudaram a construir um centro distrital em Kinshasa. 

Esses centros distritais fornecem serviços para áreas adjacentes e outros países do Campo 
Central da África.

• Todos os anos, o custo de vida aumenta no Campo da África Oriental, enquanto os 
orçamentos muitas vezes não conseguem acompanhar. Essa mudança na estabilidade 
econômica pode colocar em risco o trabalho de Deus. Por exemplo, no Quênia, o aumento 
no custo do combustível e o IVA (imposto sobre valor agregado) tornam difícil enfrentar os 
desafios do transporte e a provisão de serviços básicos para muitas famílias.

• Agradeça, pois, apesar de muitos desafios financeiros, a igreja continua a proclamar as Boas 
Novas. Ore para que a missão da Igreja do Nazareno de fazer discípulos à semelhança de Cristo 
nas nações, cumprindo tanto a Grande Comissão quanto o Grande Mandamento de amar os 
“vizinhos”, continue a produzir frutos. 

• Louve a Deus pois algumas das igrejas locais no Campo Ocidental da África estão se tornando 
financeiramente estáveis, devido aos projetos de geração de renda em andamento em várias 
igrejas e distritos locais em todo o campo.

• Ore para que mais distritos e igrejas locais encontrem projetos apropriados de geração de 
renda para serem financeiramente estáveis.

• Em todo o Sudeste da África, muitos estão sofrendo cortes de energia e apagões, fazendo 
com que os negócios diminuam. A sabedoria é necessária para aqueles que estão tentando 
resolver esses problemas. Ore por seus irmãos e irmãs que estão sofrendo sob inflação 
incapacitante, para que eles possam ser fiéis enquanto continuam a arrecadar dinheiro 
para missões e alabastro.

• Ore por aqueles que lutam devido o constante enfraquecimento do Rand Sul Africano 
(moeda sul-africana), que afeta não apenas a África do Sul, mas muitos outros países cujas 
moedas estão ligadas ao Rand.

Eurásia:
• Por favor, ore pelos desafios que estão à frente de muitas igrejas e famílias no Campo 

da CEI, à medida que o inverno se aproxima e as temperaturas caem. O custo de manter 
igrejas e casas aquecidas ainda é inacessível para muitos.

• Louvado seja o Senhor pois a situação financeira dos distritos do Campo do Mediterrâneo 
Ocidental está se tornando mais estável, graças à atual liderança nacional.

• Ore para que, à medida que os distritos se movam em direção à auto independência, que 
este desenvolvimento seja transformador e duradouro.  
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EUA/Canadá:
• Louve a Deus por áreas que foram fortalecidas nas economias dos EUA e do Canadá. Ore para 

que essa força financeira nas igrejas dos EUA e do Canadá continue durante os tempos de 
transição e desafios.

Mesoamérica:
• Ore para que a inflação diminua no Haiti e que Deus assuma o controle da economia.
• Devido às numerosas catástrofes que a região enfrentou nos últimos dois anos, a doação 

ao Fundo de Evangelismo Mundial reduziu; no entanto, as ofertas aos Ministérios 
Nazarenos de Compaixão aumentaram muito em apoio às necessidades dos países que 
lutam com esses desastres. Ore para que Deus supra as necessidades dos mais afetados, e 
também que isto produza neles a alegria de dar.

• A Guatemala, como muitos outros países, luta contra a corrupção, que afeta a situação 
econômica dos cidadãos. Ore para que Deus use seu povo para demonstrar um caminho 
melhor, de maneira mais justa, pelo poder do Espírito Santo. 

 
América do Sul:

• Ore para que acordos que promovam a paz, aumentem a segurança e promovam o bem-
estar econômico dos cidadãos sejam alcançados. 
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Quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019
Desafio Sociais:
Senhor, em todos os lugares que olhamos, vemos o resultado das sociedades que se afastaram 
de ti; o fracasso da humanidade em tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Nossos 
missionários devem, às vezes, ser testemunhas fortes de sua graça para TODOS, seu desejo 
ardente de ver aqueles que estão longe, próximos novamente; aqueles que estão fora, serem 
trazidos para dentro, os que estão caídos, serem levantados. O Senhor entregou sua vida para 
construir uma ponte que nos daria acesso à esperança para sempre. Desafie-nos, pelo seu 
Espírito Santo, a construir pontes de graça em todas as divisões sociais, trazendo esperança para 
o nosso mundo. Amem.

Ásia-Pacifico:
• Louve a Deus pois Ele está ajudando as igrejas locais a ajudarem os imigrantes, fornecendo 

assistência necessária de alimentos, roupas e conselhos cristãos.
• Louve a Deus pela generosidade dos nazarenos no campo da Austrália/Nova Zelândia, por 

aqueles que estão em trauma devido a desastres naturais.
• Ore pela orientação do Espírito Santo em conectar nazarenos imigrantes, e aqueles de 

outras comunidades cristãs do Oriente Médio, com o campo.
• Em 2018, o Japão foi atingido por um número recorde de terremotos, tufões, fortes chuvas 

e uma onda de calor que deixou muitos desabrigados e enfraquecidos. Por favor, ore pelo 
alívio da crise.

• Ore por equilíbrio e harmonia entre aqueles que lideram partidos conservadores e liberais.
• Em vários contextos da Ásia, o alto custo de vida está causando maior pobreza. O número 

de pessoas sem-teto aumentou muito. Ore pelos que estão nas ruas e por aqueles que 
estão ministrando à eles com graça e amor.

• Mudanças na sociedade estão sendo experimentadas, onde novas leis que permitem o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo acabam impactando questões como adoção e 
educação de crianças. Ore por sabedoria e perspicácia, para que nossas respostas sejam 
santas e cheias de graça.

• Ore pela violência tribal e doméstica alimentada pelo tribalismo e poligamia no Campo do 
Pacífico Sul da Melanésia. 

• Louve a Deus pelo lançamento do Lar das Crianças de Shechem, nas Filipinas. Este é o primeiro 
Centro de Avaliação com foco exclusivo em crianças resgatadas do cybertráfego. Este centro 
pertence e é operado pela Igreja do Nazareno. 

• Enquanto muitos países tiveram um declínio no numero de caos de HIV- AIDS, as Filipinas 
ainda possuem um número muito alto de casos, que continua a crescer. Ore para que 
a igreja, encontre maneiras para ministrar para aqueles que sofrem com HIV-AIDS e 
ofereçam graça em suas comunidades em crise. 

• Louve a Deus pois o problema do tráfico humano no Sudeste Asiático está sendo tratado em 
múltiplos níveis da sociedade, governo e igreja.
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África:
• Louve a Deus pelo apoio consistente ao Ministério Nazareno de Compaixão de Cabo Verde, que 

tem enfrentado um difícil período sem chuvas. 
• Ore pelo norte de Moçambique, que está enfrentando uma revolta social.
• Ore pelo trabalho da Igreja do Nazareno através de iniciativas agrícolas que favorecem a 

disponibilidade de alimentos e a segurança em vários locais.
• Louve a Deus pelas 100 escolas no Campo Central da África, que está oferecendo educação e 

algumas das comunidades de maior risco. 
• Ore por um novo coordenador para o Street Kids Center em Madagascar.
• Há uma agitação política no Sudão do Sul, com muitas pessoas nos campos, enquanto 

outras estão refugiadas em países vizinhos como o Quénia e o Uganda.
• Ore pelos missionários e trabalhadores nacionais que enfrentam situações muito 

desafiadoras na África Oriental, mas que continuam a alcançar os que ainda não haviam 
sido alcançados, com esperança e uma mensagem de graça e paz. Independentemente das 
restrições, as Boa Novas estão sendo compartilhadas.

• Ore por todos os missionários e todos aqueles que estão envolvidos na plantação de 
igrejas na África Ocidental.

• Ore para que o Senhor abra os ouvidos daqueles a quem os missionários falam e que a 
Palavra da Vida encontre corações receptivos para a glória de Deus. 

• Louve a Deus pela igreja local que está crescendo em um campo de refugiados no Sudeste 
Africano. O Evangelho esta sendo pregado e muitos estão encontrando esperança em Cristo 
Jesus. Até então, a violência não tem crescido nestes ambientes, facilitando o acesso da igreja a 
esses campos. A Deus seja a Glória! 

• Ore para que as necessidades dos nossos irmãos e irmãs nos campos de refugiados, sejam 
supridas, e aqueles que se candidatarem para países de acolhimento possam receber os 
documentos necessários pelas autoridades.

• Orem para que o amor genuíno, o perdão, a reconciliação, a aceitação mútua e a 
coexistência pacífica sejam evidenciados para a glória de Deus, nos distritos que são 
compostos por vários grupos étnicos

Eurásia:
• Por favor, ore pela normalização na relação entre a Rússia e Ucrânia. O conflito continua 

tornando os encontros entre líderes ucranianos e russos um desafio. 
• Ore por proteção e segurança, pois a agitação continua a aumentar na Espanha e na 

França, e a igreja pode encontrar maneiras de falar sobre paz nestes tempos conturbados.
• Louvado seja o Senhor pela liderança nacional no Campo do Mediterrâneo Ocidental que está 

transformando a face da igreja.
• Ore para que a tranquilidade e a paciência ultrapassem os níveis de estresse que nossos 

irmãos e irmãs estão vivendo no Sul da Ásia. Devido a essas condições, muitos no 
ministério acabam tendo sua saúde afetada. 

• Ore pela paz em Jerusalém. 
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EUA/Canadá:
• Ore por aqueles que estão procurando abordar questões de refugiados na fronteira dos 

EUA/México, para que uma resolução pacífica e cristã possa ser encontrada.
• Louve a Deus pelo trabalho dos Ministérios Nazarenos de Compaixão, e muitas igrejas, que têm 

ministrado àqueles que buscam alívio após vários desastres naturais. 

Mesoamérica:
• Ore pelas crises de emigração enfrentadas em muitos países da América do Sul e Central. 

Muitos têm seus documentos legais para viagens negados e sofrem circunstâncias 
desesperadoras como pessoas sem um país. Ore para que Cristo esteja com eles e os 
atraia para Si.

• Ore por maior segurança em áreas problemáticas do Haiti. 
• Constantemente, a área do Caribe é afetada por desastres naturais: furacões, inundações 

e terremotos. Esses eventos afetam a vida das pessoas de maneiras inacreditáveis. Há 
a destruição de casas, igrejas e locais de trabalho e, como resultado direto, seguem-se 
dificuldades econômicas. Geralmente, leva anos para as pessoas e igrejas se recuperarem 
da devastação. Ore para que as pessoas vejam a mão de Deus se movendo mesmo nessas 
situações difíceis. Muitos estão sendo ministrados com amor e graça. 

• Ore pelo México, uma vez que continua a lidar com numerosas “caravanas de imigrantes” 
de Honduras, El Salvador e Guatemala. Ore para que a igreja dê um bom testemunho de 
compaixão e que nossos corações sejam movidos para ajudar os outros. (Êxodo 22:21)

• Ore pelos missionários do Gênesis que estão em áreas de alto risco no México. 
• Devido o alto desemprego e medo crescente, muitos Hondurenhos estão se movendo para 

países ao Norte. Ore para que as igrejas que buscam ajuda-los, providenciando abrigo e 
comida, que o amor de Cristo seja evidenciado e recebido. 

América do Sul:
• Ore para que o Senhor garanta sabedoria, amor e recursos necessários para as igrejas 

no Equador que estão recebendo muitos que estão atravessando a fronteira vindo da 
Venezuela. 

• Louve a Deus pela ajuda recebida através do Ministério Nazareno de Compaixão, para àqueles 
afetados por fenômenos climáticos incomuns (chuvas torrenciais, enchentes) que estão 
impactando negativamente as cidades do Norte do Peru (Trujillo, Chiclayo, Piura e Tumbes). 
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Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019
Desafios Religiosos:
Senhor, tantas vezes, nós, que afirmamos ser pessoas de fé, nos escondemos por trás do 
preconceito religioso e deixamos de demonstrar o amor que o Senhor nos chama para 
compartilhar com TODOS aqueles que nos rodeiam. Neste mundo de diversidade religiosa, 
mantenha-nos ancorados não em uma vida de religião vazia, mas em uma vida de fé graciosa e 
vibrante. Abençoe nossos missionários em todo o mundo, que devem navegar por encontros 
e relacionamentos religiosos sensíveis e muitas vezes perigosos. Que eles possam sempre 
representá-lo bem, como Alguém que deseja que TODOS possam vir a conhecê-lo. Amém. 

Ásia-Pacifico:
• Louve a Deus pelos esforços intergeneracionais para alcançar os pós-modernos com o 

evangelho. 
• Ore para que as igrejas que se esforçam para alcançar pessoas pós-modernas em 

ambientes pós-cristãos resultem em muitos frutos. 
• Ore por avivamento no Japão, onde a liderança da igreja está envelhecendo e jovens 

líderes são raros. Ore por uma mudança graciosa desta situação.
• Ore por avivamento em toda a Coréia e que a igreja e seus ministérios despertem para o 

coração e a vontade de Deus.
• Ore pelos países da Ásia-Pacífico onde a adoração de ídolos, a heresia e as falsas religiões 

são predominantes, que através do arrependimento, a fé em Cristo possa crescer. 
• Dê louvores a Deus pelo crescimento consistente em ofertas sacrificiais através do Fundo 

de Evangelismo Mundial, e o suporte internacional que ela oferece em algumas áreas menos 
favorecidas. 

• Louve a Deus por avanços em áreas de antiga resistência religiosa em todo o Campo do Pacífico 
Sul da Melanésia.

• Ore para que o tribalismo que às vezes entra na igreja e reflete um comportamento não-
cristão, possa ser superado pela presença do Senhor Vivo.

• A Igreja do Nazareno nas Filipinas continua sendo um membro ativo do Conselho Filipino de 
Igrejas Evangélicas, participando ativamente e contribuindo para a multiplicação da igreja no 
país. A Igreja do Nazareno é uma das dez maiores denominações no país. Parcerias formais com 
outras organizações baseadas na fé para evangelismo, discipulado, multiplicação de igrejas, 
distribuição da Bíblia e ministérios de compaixão estão aumentando.

• Ore por aqueles que vivem sob o medo do terrorismo e extremismo na parte sul das 
Filipinas, para que o Deus da paz prevaleça.

• Ore pela implementação efetiva do Curso de Estudo na Micronésia e que muitos outros 
leigos possam responder ao chamado de Deus à liderança e ao ministério.

• Ore por seus irmãos e irmãs que vivem em países onde o cristianismo é reprimido. Ore 
para que a liberdade básica de movimento e fala possa ser concedida.

• Ore por novos centros de aprendizagem para o Curso de Estudo no Campo Sealands.
• Ore por plantadores de igrejas em todo o Campo Sealands.
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África:
• Louvem a Deus pela paz no centro de Moçambique e em todo o país. Ore por aqueles que 

compartilham o evangelho em Niassa e Cabo Delgado.
• Louvado seja o Senhor pelas incursões feitas em novas áreas e países do Campo Central da 

África. Por favor, continuem orando para que as equipes sejam equipadas e enviadas para 
plantar e guiar novas igrejas na República Centro-Africana, Gabão e Camarões. 

• Ore por aqueles que foram enviados para Madagascar para iniciar novos trabalhos, e pelos 
pioneiros no trabalho nas Ilhas Maurício.

• Ore por aqueles que farão uma viagem exploratória às Seychelles para fazer contatos para 
entrar e começar o trabalho da Igreja do Nazareno naquele país.

• Ore pelo reinício do trabalho no país insular da Reunião.
• Ore por todos que se comprometeram a servir em áreas de alto risco na África Oriental em 

nome de Cristo. 
• Muitas áreas no Campo Ocidental da África enfrentam a ameaça de danos físicos, perda 

de propriedade, terra e meios de subsistência. Cristãos em muitas áreas são discriminados 
e enfrentam perseguição por sua fé. Enquanto as liberdades religiosas são declaradas, 
nem sempre são experimentadas. Ore para que nossos irmãos e irmãs encontrem graça 
suficiente para estar em meio a esses desafios e representem a liberdade que vem através 
da fé em Cristo.

• Ore por portas abertas para o evangelho na África Ocidental.
• Ore para que Deus levante os jovens para serem uma geração poderosa e fiel que irá 

temê-lo e fazer Sua vontade.
• Louve a Deus pelo crescimento numérico que foi testemunhado no Campo do Sudeste da África. 

Muitos bons relatórios foram compartilhados nas assembleias distritais, indicando crescimento 
estável da igreja, e muitos estão vindo ao Senhor.

• Louve a Deus por suas bênçãos derramadas durante uma recente Conferência Nacional de 
Santidade no Malauí.

• Por favor, ore pela unidade na igreja em Lesoto, e por uma suave transição de liderança ali.
• Ore por um movimento de avivamento e renovação de interesse em missões nos distritos 

da África do Sul.
• Ore pela Celebração do Centenário da Igreja do Nazareno na África do Sul em 2019 que se 

aproxima. 

Eurásia:
• Por favor, ore para que Deus dê sabedoria e coragem às igrejas na Rússia e na Ásia Central, 

enquanto elas tentam cumprir sua missão apesar das leis religiosas restritivas em vigor 
nesses países. Muitas igrejas locais se sentem presas e paralisadas.

• Louvado seja o Senhor que, apesar das leis religiosas restritivas, Ele permitiu que o ministério 
para crianças em uma antiga República Soviética ocorresse em um prédio de propriedade do 
governo!  
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• Ore para que Deus levante um chamado missionário entre europeus para ministrar na 
Grécia. Como membros da União Europeia, os vistos podem ser facilmente adquiridos, ao 
passo que os cidadãos não-europeus são essencialmente impedidos de obter um visto de 
residente.

• Depois de muitos anos de status de missão em todo o Campo do Mediterrâneo Ocidental, 
ore para que os pastores e líderes sejam treinados e equipados para plantar novas igrejas 
em todo o campo.

• Ore pela salvação das famílias de nossos missionários, amigos, vizinhos, colegas de 
trabalho e colegas em países da Europa Central. 

• Louve a Deus por Suas bênçãos e contínua proteção de nossas equipes missionárias no sul da 
Ásia, particularmente durante viagens para reuniões com líderes. 

• Ore por maturidade espiritual dos pastores e líderes de igrejas e distritos no Sul da Ásia, 
e que todos os líderes da igreja local experimentem o profundo amor de Deus. Ore para 
que o amor de Deus possa alimentar nossas igrejas com uma paixão pelas almas, e que um 
amor crescente pela igreja e pela mensagem da santidade das escrituras seja evidenciado 
na vida de todo líder.

• Ore por uma colheita abundante em todo o sul da Ásia e que um espírito de celebração 
glorifique a Deus à medida que mais pessoas conheçam o Senhor.

• Ore pela visão evangelística e de discipulado que foi lançada recentemente no sul da Ásia 
sob o tema: Amar, Cuidar e Servir. O objetivo é motivar a igreja a abraçar a visão de ganhar 
um milhão de almas para o Senhor nos próximos cinco anos. A colheita é ótima, mas os 
trabalhadores são poucos!

• Louve a Deus pela nova geração de líderes que Deus está levantando na Armênia, e por aqueles 
que foram consagrados a Deus, que eles venham a se tornar novos líderes e pastores da igreja. 

• Ore pela paz em Jerusalém 

EUA/Canadá:
• Louvor e orações pelas ênfases contínuas sobre evangelismo e plantação de igrejas em 

toda a região: e que a recente conferência M19 abençoe as igrejas em toda a região com 
um crescente entusiasmo pelo evangelismo.

Mesoamérica:
• Louve ao Senhor pelas mudanças que estão ocorrendo dentro das igrejas, especialmente quando 

se trata de uma crescente paixão pelo discipulado.
• Louve a Deus pelos ministérios da igreja local que estão crescendo e pelas equipes inter-

distritais estão sendo organizadas
• Ore pelos alunos que se preparam para o ministério através de programas residenciais, 

para que o Senhor providencie as bolsas necessárias.
• Ore pelos projetos de comunicação que buscam alcançar aqueles que vivem em áreas 

remotas com uma doutrina sagrada e discipulado vital.  
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• Louve a Deus pelas equipes de ministério que são livradas de perigos em muitos lugares para os 
quais precisam viajar.

• Ore por sabedoria e unidade no trabalho da região.
• Ore pelos distritos do Panamá e da República Dominicana ao rever a saúde do distrito este 

ano
• Ore pela restauração contínua das igrejas em Porto Rico após os furacões catastróficos do 

ano passado.
• Continue orando pelos filhos dos pastores cubanos e pelas igrejas que perderam seus 

pastores e líderes distritais no acidente aéreo no ano passado.
• Ore pela igreja na Costa Rica, para que ela possa ter a capacidade de alcançar áreas do país 

onde não há igrejas. 
• Louvado seja o Senhor pelo crescimento da igreja no Haiti e que todos os 12 superintendentes 

puderam participar de um recente retiro de superintendentes no Panamá.
• Ore pelos muitos projetos do Trabalho e Testemunho no Haiti e pela construção e 

conserto de muitas casas pastorais e igrejas após terremotos recentes.
• Em todo o Caribe, há uma crescente influência das religiões mundiais não cristãs. Ore para 

que os nazarenos enfrentem esses desafios com graça e evangelismo efetivo.
• Embora haja liberdade de pregação em muitos estados mexicanos, há também áreas 

onde a Palavra de Deus não é bem-vinda. Ore pela proteção do Senhor a Seus servos que 
buscam compartilhar Sua Palavra nessas áreas.

• Ore para que o Senhor chame muitos novos pastores e líderes para o trabalho na 
Mesoamérica.

• Ore para que o Senhor abençoe o objetivo de 100.000 novos nazarenos até o ano de 
2030.

América do Sul:
• Louve a Deus por todo o crescimento que Ele deu à igreja na Colômbia na última década. 
• Ore para que o Senhor levante uma nova geração de líderes, chamando muitos jovens para 

o ministério pastoral.
• Ore por numerosos projetos de plantação de igrejas nas cidades de Barranquilla e 

Cartagena, na Colômbia.
• Ore para que o Senhor derrame seu Espírito Santo, e esse avivamento possa ser 

experimentado em todos os países da América do Sul.
• Ore por um forte movimento de plantação de igrejas nos 6 distritos do Equador.
• Ore pelo Seminário Teológico Nazareno Sul-Americano, localizado em Quito, Equador. A 

SANTS é a instituição chave para a educação de ministros nos três países do Campo Norte 
Andino: Colômbia, Equador e Venezuela.

• Ore pela unidade da igreja na Venezuela, uma vez que procura responder efetivamente às 
necessidades das comunidades vizinhas.

• Agradeça pelo empenho da igreja nacional na Venezuela, na região e na igreja global em apoiar 
os necessitados durante este período difícil.
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• Ore para que um movimento de plantação de igrejas possa ser gerado em grandes cidades 
como Caracas, Valência, Maracaibo, Barquisimeto, entre outras.

• Louve a Deus pela organização de uma segunda igreja no Distrito do Pacífico Norte com uma 
nova abordagem para o Plantio de Igrejas. Sem nenhum subsídio, e usando as casas disponíveis 
que em Piura são chamadas Casas de Esperança, os cultos são realizados aos domingos. Esta 
nova igreja foi organizada em outubro de 2018, com 53 membros em plena comunhão.

• Agradeça por um recente Retiro Nacional de Pastores, realizado no Peru. Mais de 600 pastores 
participaram deste evento sem precedentes.

• Louve a Deus por Sua fidelidade após a perda de uma igreja devido a um efeito El Niño ao 
longo da costa norte do Peru. Embora a área tenha sido declarada não-habitável, novas 
oportunidades para estabelecer a igreja em terrenos mais elevados vieram através de esforços 
colaborativos.

• Ore pela implementação contínua de novas estratégias de plantação de igrejas em todos 
os distritos do Peru e da Bolívia, enquanto eles buscam cumprir a Visão 20/20 (um plano 
de crescimento da igreja na região). Essas estratégias não dependem da compra de terras 
ou da construção de edifícios; mas sim do uso de casas e auditórios públicos e escolas. 

• Louvado seja Deus pelo avanço, consolidação e extensão da Igreja do Nazareno nos países do 
Campo Cone Sul.

• Dê graças pela nova geração de líderes que está surgindo.
• Louvado seja o Senhor pela abertura de igrejas em grandes metrópoles, como Córdoba, Salta e 

Catamarca (Argentina) e Antofagasta (Chile).
• Louve a Deus pela celebração dos 100 anos da Igreja do Nazareno na Argentina, em 2019. 
• Ore por um avivamento que traga piedade em nossas sociedades secularizadas e que Deus 

fale Seu amor e graça nessas sociedades.
• Ore pela consolidação bem-sucedida de mais de 200 missões e pontos de pregação agora 

em andamento no Campo Cone Sul.
• Ore pelas famílias de pastores, missionários e líderes para que eles conheçam a presença e 

a paz do Senhor em meio a papéis desafiadores do ministério.
• Ore para que o Senhor atraia novos crentes para a igreja.
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Sexta, 1º de março de 2019
Ore pelo Acesso Criativo e Áreas Seguras

Senhor, hoje oramos pelos locais que não podemos mencionar e pelas pessoas que não 
podemos identificar. O Senhor conhece a todos. Nestes locais, o seu povo está buscando viver 
os princípios do evangelho com integridade e como cidadãos do teu reino. O estresse diante a 
desafios políticos, econômicos, sociais e religiosos moldam o ambiente, este ambiente em que 
o Senhor quer trazer uma Santa influência. Sem identificar nomes, oramos para que a tua graça 
prevaleça, que a tua paz reine, e que tua presença seja real na vida dos nossos missionários e o 
povo que eles têm servido. Amém.

• Recentemente, seis lideres nacionais do nosso time em uma área extremamente restrita, 
participaram de um encontro anual de santidade e treinamento de liderança, juntamente 
com outros 40 participantes de toda a nação. Esta área restrita forçou recentemente a 
saída de todos os portadores de passaportes. Essas seis pessoas são importantes para 
manter uma presença de santidade em uma área muito difícil do país. Ore por eles, que 
o encorajamento que receberam na conferência os capacite para que permaneçam na 
verdade.

• Muitas áreas estão agora sob maior análise governamental, o que inclui investigação, 
detenções e expulsões de muitos trabalhadores estrangeiros. Nós permanecemos seguros 
diante deste grande controle. Louvado seja Deus pela sua proteção e cuidado!

• Mudanças contínuas nas leis de vistos e investigações aumentaram a preocupação de 
muitos da nossa equipe. Ore por sabedoria e graça durante tempos de ameaças de perda 
ou mudança no status do visto, e que a nossa equipe possa permanecer no país.

• Como resultado de uma repressão governamental em grupos minoritários locais, tivemos 
que encerrar o trabalho em uma grande área do nosso campo. Portadores de passaportes 
estrangeiros não estão obtendo vistos. Por favor ore por essa situação, pois muitos nessa 
área do campo ainda não foram alcançados.

• Em muitos países restritos e áreas de acesso criativo, há pedidos de oração por uma boa e 
piedosa liderança política.

• Apesar do crescimento de tensões politicas entre muitos países que estamos servindo e os 
Estados Unidos, muitas das nossas equipes continuam sendo bem-vindas pela maioria das 
pessoas locais nestes países. 

• Ore por aqueles que enfrentam o constante desafio de uma vigilância intrusiva nas 
comunicações de redes sociais. O estilo de vida digital abre muitas portas, mas às vezes 
coloca o pessoal em risco e causa ameaça àqueles a quem servimos. Ore para que 
haja sabedoria para conhecer os tipos certos de presença na mídia social, enquanto 
equilibramos relacionamentos pessoais importantes, sempre vigilantes das restrições de 
segurança. A oração pela proteção seria muito apreciada. 
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• À medida que os líderes locais são treinados e recebem papéis maiores nos ministérios, 
desafios quanto ao apoio financeiro aumentam. Ore por aqueles que estão procurando 
encontrar maneiras apropriadas de estabelecer plataformas de auto sustento, enquanto 
ao mesmo tempo desejam entregar-se completamente ao ministério. O equilíbrio é muitas 
vezes difícil de alcançar.

• Enquanto os distritos em áreas restritas são estabelecidos, um desafio é o movimento 
de pessoas de uma área para outra, muitas vezes perdendo contato onde a comunicação 
é limitada. Há um grande desejo de manter contato com aqueles que se mudam para 
áreas remotas. Ore por sabedoria enquanto os líderes buscam maneiras criativas de se 
comunicar e manter fortes laços com aqueles cuja fé é frágil sob tais circunstâncias. São 
necessários mais trabalhadores treinados e capacitados para trabalhar discretamente com 
aqueles cuja fé precisa ser aprofundada e cujas conexões precisam ser fortalecidas.

• Um país que estamos servindo relata que cristãos e grupos organizados estão 
experimentando perseguição. Os níveis destas perseguições podem, com frequência, 
diminuir e tudo correr tudo, porém estamos atualmente entrando em um nível maior de 
perseguição, com novas leis e uma imposição mais rígida. Nós louvamos a Deus que em meio 
a este cenário temos testemunhado fortalecimento na fé e decisões na comunhão local. No 
entanto, ore por aqueles que estão enfrentando guerra espiritual ou perseguição política, 
para que cresçam na fé e sejam fortalecidos. 

• Áreas de acesso criativas são muito desafiadoras, porque a Palavra deve ser pregada, 
mas não abertamente. Ore por aqueles que procuram declarar as boas novas, para 
que eles tenham sabedoria, força, coragem e um senso da presença de Deus em seus 
empreendimentos. 

• Ore pelos novos crentes que estão vindo de uma base majoritária. Ore por sua proteção 
enquanto eles buscam o batismo, que é um sinal significativo de sua conversão em Jesus 
como Salvador. Ore para que o favor de Deus esteja sobre eles e as igrejas que os estão 
servindo.

• Muitas vezes, em áreas de acesso criativo, a igreja é desafiada por comportamentos que 
perduram na vida daqueles que serão futuros líderes. Ore para que o Senhor faça uma 
obra poderosa na vida daqueles que vêm à igreja de outras origens, para que possam 
liderar com integridade e se tornem fortes testemunhas de vida e do amor santo em 
contextos tão desesperados por Cristo.

• Ore para que Deus envie trabalhadores que sejam maduros o suficiente em sua fé para 
assumir responsabilidade e demonstrarem prontidão para servir em nome de Jesus.

• Ore por discernimento enquanto os líderes buscam se mover dentro da vontade de Deus. 
A sabedoria é necessária no que diz respeito à compra e venda de propriedades, para que 
a igreja esteja preparada nos lugares certos, nos momentos certos, para estabelecer um 
forte testemunho de santidade em contextos difíceis.
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Sábado, 2 de março de 2019
Um Pacto de Oração pelo Ano que se inicia 

Oração:
A oração é um diálogo íntimo com Deus e flui de uma relação viva e vital com ele. Não é um 
programa ou um plano. Como em todo diálogo, sua dinâmica é uma mistura de ouvir e falar. 
Muitas vezes, sentimos que devemos preencher nossas orações com palavras, quando o silêncio 
pode estar onde descobrimos sabedoria, orientação e paz.

Madre Teresa de Calcutá, certa vez foi entrevistada por Dan Rather, um renomado jornalista e 
entrevistador da televisão norte-americana. A entrevista foi assim: 

Madre Teresa sobre Oração
(Entrevista por Dan Rather)

DR: “Você diz que você ora em todo o tempo. O que você diz para Deus?”

MT: “Eu não digo nada... Eu escuto.”

A resposta, de alguma forma, deixou Dan Rather sem chão, e depois que ele reorganizou seus 
pensamentos, ele disse:

DR: “Bem, então o que Ele diz a você?”

MT: “Ele não diz nada.... Ele escuta...”

Houve uma longa pausa, depois do que Madre Teresa disse ...

MT: “... e se você não consegue entender isso, não posso explicar para você.”

Não devemos ter medo do silêncio em oração. Estamos realmente ouvindo a Deus? Muito de 
nosso frenético medo e frustração poderia ser reduzido se estivéssemos realmente atentos à 
“voz mansa e delicada” de Deus, dizendo ... “Este é o caminho, entre nele.”

Um compromisso para mudar seu estilo de vida de oração este ano. Estabeleça um novo ritmo 
de oração em sua vida, que lhe preocupe mais do que seus próprios interesses e necessidades, 
mas também com os interesses e necessidades dos outros. Comprometa-se a aquietar seu 
espírito, a permitir que o Espírito de Deus o guie e o leve a uma vida de oração dinâmica que se 
une a Deus em sua obra redentora no mundo.
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Como na oração do Pai Nosso, quando Ele ensinou Seus discípulos a orar, Jesus estava tentando 
dizer “Minhas orações são compatíveis com a minha vida… eu vivo essa oração!” A oração, como 
diálogo, flui da honestidade que é marcada com:

Adoração
Confissão 
Ações de Graças 
Petição
Intercessão, e 
Dedicação

Uma Oração Dirigida: permita que o Espírito direcione você através desta oração.

Adoração: Considere o Deus que está sempre presente para você, agindo para proteger e 
abençoar você, e você não estava ciente disso. Entenda que Ele está sempre com aqueles 
que olham para ele em necessidade; os da família da fé, e aqueles que ainda estão para ser 
recebidos. Adore o Deus que foi, e é, e sempre estará com você, com TODOS, mesmo que você 
e eles não o tenham reconhecido imediatamente.

Confissão: A confissão tem duas dimensões: o positivo que reconhece a fé e a confiança em 
Deus, que nunca decepciona; e o negativo que reconhece sua própria fraqueza, fracasso ou 
pecado. Comece confessando sua fé em Deus, cuja misericórdia, amor e paciência se estende 
a você. Apenas descanse no silêncio de Sua graça, Sua misericórdia, Seu amor e Sua paciência. 
Saiba que Deus, por meio de Cristo, está sempre pronto para ouvir suas sinceras expressões de 
arrependimento, que trazem perdão. Agora, confesse qualquer tendência que você tenha de 
esquecer ou reconhecer essa misericórdia, amor e paciência. Ore para que aqueles que ainda 
não o conheçam, possam confessar honestamente a necessidade e a fé.

Ações de Graças: Agradeça a Ele que “Sua paciência é a salvação dos homens”. Essa paciência 
é para TODOS… aqueles que o ofenderam e aqueles que você ofendeu. Você não pode avançar 
com ressentimento e amargura em seu coração. Dê graças a Deus que Ele é capaz e pronto 
para remover todo o ressentimento e amargura para que você se mova mais profundamente em 
Sua paz abençoada. A paz não pode existir onde ressentimento e amargura residem. Deus está 
pronto para lhe dar paz. Você está pronto para abandonar as atitudes que impedem que Sua paz 
governe seu coração? Agradeça que, apesar dos trágicos tempos em que vivemos, o Deus da 
paz está sempre presente, em toda parte, para remover a amargura e a inimizade que separa a 
humanidade ... e trazer a paz.

Petição: Ore por sabedoria em seus relacionamentos com todos aqueles a quem você ama e 
serve. Ore por coragem para enfrentar o futuro com Deus, sozinho, se for necessário. Ore por 
graça para ser um instrumento de Sua paz. Ore por sabedoria para tomar as decisões corretas, 
sabendo que os outros são afetados por essas decisões. Ore para que a paz se estabeleça 
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em seu coração, e para que a paz seja tão evidente, que quaisquer tempestades que você 
enfrente, há um lugar profundo de paz onde você pode encontrar descanso. Ore por amor 
abundante, mesmo para com aqueles que te decepcionam, que abusam ou traem você, ou que 
estão procurando por você por um sorriso. A petição nos ajuda a discernir a mente e o coração 
de Deus, pois através de petição que é confessional e aberta, Deus é capaz de responder às 
especificidades de nossa mais profunda necessidade. O que você ora por si mesmo, ore pelos 
outros: missionários que servem em áreas resistentes e às vezes hostis do mundo, por seus 
irmãos e irmãs que precisam dessa sabedoria e coragem para tomar as decisões corretas que 
impactarão seu mundo com graça.

Filipenses 4:4-8 (NVI) “Não andem ansiosos por coisa alguma... apresentem seus pedidos a 
Deus.”

4 “Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se! 
5 Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.
6 Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de 

graças, apresentem seus pedidos a Deus.
7 E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em 

Cristo Jesus.
8 Finalmente, irmãos, 

• Tudo o que for verdadeiro, (não se deixe enganar por meias-verdades ... concentre-se nas 
verdades da Palavra e do Caráter de Deus. Não há “sombras da verdade” na economia de 
Deus ... apenas a Verdade!)

• tudo o que for honroso, (Lembre-se de que algo é ‘honrado’ nas Escrituras SE está 
cumprindo seu propósito para o qual foi criado.)

• Tudo o que for correto, (aprendemos quando crianças, o certo e o errado, mas isso não é 
“apresentado” pela opinião humana ... é asseguro na natureza de Deus, e é definido por 
aquilo que pode estar diante dele.)

• tudo o que for puro, (Pureza está relacionada àquilo que é sem mácula, acima do 
escrutínio, e possuindo um ‘foco singular e afinado’ em Deus.)

• tudo o que for amável, (a amabilidade está ligada à inocência ... àquilo que não foi 
corrompido pela dúvida, abuso, degradação ou cinismo. Em alguns aspectos, para focar 
nisso, é preciso voltar à inocência da infância e acreditar no que há de melhor possível em 
todas as pessoas e em todas as situações.) 

• tudo o que for de boa fama (Boa fama parece muitas vezes além de nós, como seres 
humanos, mas um dos papéis do Espírito Santo é “convencer o mundo do pecado, da 
justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não crêem em mim; da justiça, porque 
vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já 
está condenado.” (João 16: 5-11)

se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.”
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Comprometa-se a ‘ser’ uma pessoa conhecida por esses marcos: verdade, honra, o que for 
correto, pureza, amabilidade e boa fama.

Intercessão: Leve ao Pai aqueles que precisam de suas orações generosas. Ore pelo mundo. Use 
as orientações desta semana para pedir que você mantenha nossos missionários e missões em 
seu coração, sussurrando orações em favor deles quando o Espírito dirigir. A intercessão implica 
unir-se aos outros em seus lugares e momentos de necessidade, mesmo com o risco de se 
incomodar. A intercessão custa-lhe alguma coisa.

Dedicação: Agora, dedique-se novamente ao trabalho de ‘ministério’ que você está oferecendo 
a Deus como um ato de adoração ... uma vida estabelecida para a Sua glória. A dedicação em 
um momento é a coisa mais fácil… e a mais difícil. Dedicação significa rendição. Dedicação 
significa abandonar todos os trapos esfarrapados da sua vida e do passado, para dar um passo 
em direção ao manto branco da Sua justiça, andar no futuro que Ele tem pra você... Dedicação 
significa compromisso sem egoísmo com a vontade e os caminhos de Deus, e uma promessa de 
levar os outros à vontade e aos caminhos de dEle. É hora de deixar o passado para descansar 
e assumir a responsabilidade de Deus pelo seu futuro. Entre nesse futuro que, de fato, se 
encontra no coração do próprio Deus. Ele é tudo que você precisa. Ele está sempre perto. 
Ele está chamando você para e em direção de si mesmo ... o Grande Eu Sou, em quem não há 
falta de coisa alguma. Você está se dedicando a Alguém que te ama e que o chama para um 
relacionamento íntimo com Ele. Não se preocupe! Ele que te conhece melhor do que ninguém, 
e é quem mais te ama! Seu amor é perfeito ... e Seu amor perfeito lança fora todo o medo. Você 
conhece essas palavras, mas é hora de conhecer a realidade delas. Deus é amor e o amor de 
Deus é abundante para todos que o invocam. Esvazie-se de si mesmo e seja preenchido com o 
amor de Deus.

Fique em silencio e determine ... confesse que Jesus Cristo é o Senhor ... até mesmo das 
situações que o trouxeram a este momento, e dos que estão por vir ... e dedique-se “à glória de 
Deus Pai.”

“AMÉM”
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