


A pandemia do Coronavírus (COVID–19), com toda certeza, é um dos 
maiores desafios enfrentados pela humanidade, já que ela vem pro-

duzindo repercussões não apenas de ordem médica, mas também de 
ordem econômica, política e social. 

Nesse cenário, como Igreja, temos um papel crucial de clamar a Deus por 
sua intervenção em nosso país. 

Por isso, a Primeira Igreja Batista de Curitiba desafia os seus membros 
e toda a Igreja de Cristo a participar da campanha: “30 dias de Oração 
pelo Brasil1”. 

O nosso desejo é que durante esses 30 dias possamos mergulhar num 
relacionamento poderoso com Deus, intensificando nossa intimidade 
com Ele e fortalecendo nossa fé.

1   Esta é uma compilação, com adaptações, de vários movimentos oração pelo Brasil publicados na internet.
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Clamando pelo Brasil

“Se o meu povo que se chama pelo meu nome,  
se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus  

maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,  
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.”  

(2 Crônicas 7.14)

Ore pelo Brasil como Nação buscando as bênçãos do Senhor sobre 
nosso país. 

Clame ao Senhor por sua misericórdia sobre o Brasil todo, Peça perdão 
pelos pecados de nossa nação. Cite alguns que incomodam o seu cora-
ção. Peça perdão pelos seus pecados, como egoísmo, ignorância, negli-
gência e indiferença às necessidades das pessoas ao seu redor, dos que 
estão sendo oprimidos e dos que estão sem Cristo.

Ore pelo fim da Pandemia e a descoberta definitiva de uma vacina efi-
caz, capaz de ser disponibilizada em massa no Brasil e no Mundo em 
tempo recorde.
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Deus está à procura

“E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e  
estivesse na “brecha” perante mim por esta terra, para que eu  

não a destruísse, mas a ninguém achei.” (Ezequiel 22.30)

Deus está procurando homens e mulheres que sejam reparadores 
de “brechas” que fechem o muro, assim como Neemias. Esta é uma 

operação espiritual através da oração intercessória. Veja um modelo de 
Oração intercessória: 

 “Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à 
tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que 
veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os 
nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos ante-
passados e sobre todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até 
hoje. Em tudo o que nos aconteceu foste justo; agiste com lealdade mes-
mo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes 
e nossos antepassados não seguiram a tua Lei; não deram atenção aos 
teus mandamentos nem às advertências que lhes fizeste. Mesmo quan-
do estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra 
espaçosa e fértil que lhes deste, eles não te serviram nem abandonaram 
os seus maus caminhos. ‘Vê, porém, que hoje somos escravos, escra-
vos na terra que deste aos nossos antepassados para que usufruíssem 
dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Por causa de 
nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste 
sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos como 
bem lhes parece. É grande a nossa angústia!’” (Neemias 9:32-37, NVI-PT) 

“Feche as brechas”. “Repare os muros da proteção de Deus que estão caí-
dos”. O momento é agora. Ore para que Deus desperte o Seu povo, no Brasil 
e fora dele; para que Ele levante intercessores, visionários e obreiros que se 
ponham na brecha, para fechar os muros e reparar as portas do Brasil. Ore 
pela vida dos pesquisadores, médicos, infectologistas e especialistas, a fim 
de que sejam revestidos de inspiração e iluminação na pesquisa da vacina.
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Começando pela ponta

“Portanto nós também, pois que estamos rodeados  
de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo  

o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia,  
e corramos com paciência a carreira que nos está proposta,  

olhando para Jesus, autor e consumador da fé.”  

(Hebreus 12.1,2)

Embaraçar é tornar difícil, complicado. Sem dúvida o momento em 
nosso país e no mundo é de dificuldade. Para começar a desemba-

raçar uma linha, por exemplo, começamos sempre procurando uma das 
pontas. Creio que esta ponta seja a nossa própria vida! Se a nossa vida 
não for a ponta da mudança, dificilmente conseguiremos mudar os que 
estão ao nosso redor, nosso país e o mundo.

Rogue ao Senhor para que todo o embaraço que nos prende ao mal deste 
mundo seja solto e para que sejamos livres para viver de forma correta 
em nome de Jesus.

Ore para que todo o embaraço que impede esta nação de ser o que o 
Senhor planejou seja liberado. 

Ore agradecendo a Deus pelos curados e recuperados da COVID–19, alcan-
çados pelo milagre do Senhor cite o nome de pessoas que você conhece.
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Caindo em si

“Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado.”  
(Salmos 51.2)

Reconhecer os erros pessoais não é fácil. Existem erros que já iden-
tificamos, que sabemos ser nossos, mas lutamos em aceitá-los ou 

admiti-los. Olhar para o erro alheio é sempre grandiosamente mais fácil. 
Temos pelo menos duas opções: não aceitar nosso erro, mesmo reco-
nhecendo que é nosso, ou podemos aceitar e buscar uma mudança. Tal-
vez precisemos olhar com mais humildade para a nossa vida. A primeira 
reação de Davi no texto acima foi a recusa de seu pecado, mas depois e 
somente depois de ser confrontado pelo profeta Natã, ele caiu em si e 
reconheceu o seu pecado: “Pois eu conheço as minhas transgressões e 
o meu pecado está sempre diante de mim” (Salmos 51.3). A mudança de 
nosso país passa pela mudança pessoal de reconhecimento de nossos 
erros e pecados.

Rogue ao Senhor para que com humildade admitamos nossos erros em 
busca da mudança que só o Senhor pode nos dar. 

Interceda por um renovar espiritual em toda a nossa nação!

Clame para que as pessoas em todas as esferas de influência da nossa 
sociedade caiam em si, e tenham consciência dos seus pecados e não só 
dos pecados dos outros. 

Ore agradecendo a Deus e pedindo sua proteção para os profissionais da 
Saúde (médicos, enfermeiros, auxiliares, motoristas, assistentes, segu-
ranças, zeladores, manutenção e gestores hospitalares).
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Enganando a nós mesmos

“Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos  
a nós mesmos, e a verdade não está em nós.”  

(1 João 1.8)

Infelizmente temos visto como as pessoas estão tentando enganar uma 
às outras, sempre em busca de um privilégio pessoal. Enganar é iludir, 

é levar ao roubo, aliás, o que os jornais mais têm propagado são as cha-
madas “Fake News”. 

Achar que não temos pecado é enganar a nós mesmos, é mentir para nós 
mesmos. Mentir é o antônimo da palavra verdade e se não conseguimos 
identificar o pecado que existe em nós dificilmente poderemos reverter 
toda uma nação a uma posição de verdade. A verdade precisa começar 
dentro de nós a fim de que todos também sejam verdadeiros.

Ore para que a verdade possa ser sempre a propulsora de nossa vida, 

Ore para discernirmos os erros e pecados, e a fim de não enganarmos a 
nós mesmos nem sermos enganados. 

Rogue ao Senhor para que nossa nação seja contagiada pela verdade de 
Deus em nós.

Ore pelas Autoridades Sanitárias e Governamentais que monitoram, 
estudam e estabelecem diretrizes e orientações para as populações se 
preservarem do contágio;

Clame para recebam de Deus sabedoria para conduzirem as ações de 
proteção da saúde do nosso povo. 
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Economia 

 “Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come,  
também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos  
da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que  
possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio,  

a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus.”  

(2 Coríntios 9.10-11, NVI-PT)

 

Economia, ciência da escassez, antes de ser matemática é uma ciên-
cia social.

As crises econômicas são redundâncias da queda do homem, porém isto 
não significa que se deva estar parado vendo as coisas acontecerem. 
Deus levantou. no Egito, a José filho de Jacó para administrar a fartura e 
a escassez. A Igreja não pode estar silenciosa diante da triste realidade 
Brasileira. Oremos pelo Brasil.

Para que as riquezas naturais desta nação sejam administradas para o 
bem de todos.

Para que as forças ocultas e desconhecidas que fazem malograr a admi-
nistração da coisa pública sejam banidas através da nossa intercessão.

Para que os que ocupam cargos oficiais sejam honestos e equilibrados na 
administração dos bens alheios.

Para que os responsáveis da área econômica tenham iluminação divina 
para fazerem planos exequíveis, sem oprimir os necessitados.

Ore pela situação econômica, social e política de cada estado. 

Clame por sabedoria para que, de modo criativo, a nação encontre solu-
ções para o impasse econômico deste tempo.
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Líderes evangélicos 

“Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apascentem  
com conhecimento e com inteligência.”  

( Jeremias 3.15, RA) 

Ser líder no Reino de Deus sugere integridade, ousadia e imparciali-
dade. Integridade para causar impacto aos que observam seu com-

portamento, ousadia para não omitir dos homens a verdade das Sagra-
das Escrituras, e imparcialidade para interagir nos diversos segmentos  
da sociedade. 

Ore pela manifestação do Senhor na vida e ministério destes líderes.

Clame para que eles inspirem pessoas a viverem uma comunhão íntima 
com Jesus.

Interceda para que sejam usados no fortalecimento, consolação e orien-
tação do povo de Deus no poder do Espírito Santo.

Por um despertamento quanto ao ensino da Palavra, não tendencioso, 
sem preconceito e sem timidez.

Para que o Senhor dos Exércitos tome a frente da batalha nos trabalhos 
e nos relacionamentos fora da comunidade evangélica, fazendo refletir a 
graça salvadora aos homens que são carentes.

Ore pelas Igrejas que estão sem poder realizar seus cultos presenciais, 
para que usem e aproveitem os recursos tecnológicos existente nas 
mídias sociais para salvação de muitos, até a pandemia acabar.
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Educação 

“Lembre sempre daquilo que aprendeu.  
A sua educação é a sua vida; guarde-a bem.”   

(Provérbios 4.13, NTLH) 

Na Bíblia há muitos exemplos de pessoas que foram educadas nos 
melhores centros educacionais da sua época. Jesus foi chamado de 

Mestre e nunca rejeitou tal honra, dedicou-se ao estudo das Escrituras e 
à tradição judaica o suficiente para ensinar e argumentar com maestria 
com seus opositores. Uma visão cristã do mundo estimula o desenvolvi-
mento de uma mente investigativa em todas as áreas do conhecimento 
humano e deve promover a busca pela verdade e bem-estar em todas as 
esferas da vida. 

Ore pelo surgimento de bons educadores com orientação e vocação cristãs.

Pela conversão e discipulado de estudantes nas escolas secundárias e 
universidades de nosso País.

Por uma maior valorização da Educação e formação acadêmica nas igrejas.

Para que Deus levante educadores cristãos com capacidade e coragem 
para criticar inteligente e biblicamente a nossa cultura.

Para que a educação não seja privilégio de alguns, mas que possa ser 
oferecida a todas as camadas da sociedade. 

Ore também, pelos brasileiros que pertencem ao Grupo de Risco (idosos, 
grávidas, doentes crônicos e crianças) e correm risco de vida se expostos 
contágio do COVID–19.
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Oração poderosa

“A oração de um justo é poderosa e eficaz.” 
 (Tiago 5.16)

A oração é a mola mestra da ação de Deus em nossa vida e não é 
diferente em relação à nossa nação. Quando vivemos na busca da 

vontade de Deus, quando nos entregamos totalmente ao Senhor, então 
sabemos da divina ação sobre nossas orações. Diante das turbulências 
que temos enfrentado como nação, precisamos de homens e mulheres de 
Deus que dobrem seus joelhos e roguem ao Senhor. 

Este é o momento de orar pelas autoridades constituídas, pelos gover-
nantes, pelas vidas desfavorecidas. Se você ainda não faz parte desses 
homens e mulheres de Deus, então vamos nos consagrar para clamar  
ao Senhor.

Rogue ao Senhor por mãos santas, que se prostrem diante do Senhor 
clamando por nosso povo, por nossa nação, por nossos governantes. 

Peça que o Senhor nos conceda Sua misericórdia e nos alcance com a 
Sua graça.

Ore pelo conforto de Deus aos familiares daqueles que estão contamina-
dos e estão internados em tratamento.
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Família

“Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio  
com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil  

e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que  
não sejam interrompidas as suas orações.” 

(1 Pedro 3.7, NVI-PT) 

Em meio a esta situação caótica, a família continua sendo a primeira 
e a mais importante instituição da sociedade. De fato, ela é a unida-

de básica da civilização e sem ela a sociedade se destrói rapidamente! 
As assustadoras estatísticas da desintegração da família Brasileira são 
preocupantes. Isso é resultado do ataque frontal do inimigo que vem para 
matar, roubar e destruir. 

Ore:  

Pelos cônjuges para que sejam fiéis a Deus e um ao outro e que Deus os 
capacite a cumprirem seus papeis na família.

Pelos pais que em época extremamente difícil de criar filhos, sejam 
modelos e exemplos e sigam as orientações bíblicas de como instruí-los, 
criá-los e discipliná-los.

Pela família para que se conscientize do seu papel de ser sal e luz na 
sociedade, comunicando sempre, graça e amor.

Ore pelo conforto e consolo de Deus para aqueles que perderam seus 
entes amados e nem puderam fazer um enterro onde pudessem ver, pela 
última vez, os seus corpos. 
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Sofrimento

“Venham a mim, todos os que estão cansados e  
sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.” 

(Mateus 11.28)

Quando viajamos por nosso país facilmente vemos o sofrimento de 
nosso povo. Muitas crianças estão sendo usadas na prostituição que 

se espalha nas grandes ou pequenas cidades e pelas rodovias de nosso 
país. Crianças sendo prostituídas por R$ 0,50 (cinquenta centavos), isto 
mesmo, não se assuste. Mas infelizmente numa nação corrompida por 
causa do dinheiro nossas crianças são feitas escravas sexuais para enri-
quecer a outros.

Rogue ao Senhor pelas crianças que estão sofrendo pela escravidão da 
prostituição. 

Rogue por aqueles que estão sofrendo com o desemprego e a fome. 

Clame pelos que sofrem das dores da alma que o Senhor as liberte dessa 
tremenda ruína.

Peça para que Deus tenha misericórdia do sofrimento do nosso povo 
nestes dias de pandemia, isolamento social e dificuldade econômica.
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Governantes

“Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações,  
intercessões e ações de graças por todos os homens; pelos reis e por todos os 
que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica,  

com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus,  
nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e  

cheguem ao conhecimento da verdade.”  
(1 Timóteo 2.1-4, NVI-PT) 

A Bíblia nos ensina que é nosso papel não somente votar e procurar 
pessoas que nos representem tanto em valores quanto em probida-

de, mas que devemos orar por elas e o propósito é simples: “para que 
tenhamos uma vida pacífica”. Ou seja, muito do que, como cidadãos 
vamos vivenciar depende de quem nos governa. Por isso.

Orem pelas eleições municipais, para que possamos ter líderes que 
temam ao Senhor e comprometidos com o bem comum.

Orem pelos governadores, deputados estaduais e federais, pelos senado-
res, pelo presidente e pelos juízes de todas as esferas. 

Orem pela paz e harmonia dos poderes instituídos. 

Orem pela condução sabia em meio a tantas dificuldades que o mundo 
está vivendo. 

Orem para que a corrupção seja desmantelada em todos os níveis de poder. 
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Ser padrão 

“Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem  
de acordo com o padrão que lhes apresentamos.”  

(Filipenses 3.17)

Deus tem um padrão para nossa vida! Quando Deus não é o Senhor dos 
corações, então o padrão cai por terra e as pessoas vivem de acordo 

com o padrão estabelecido pelo mundo — e “o mundo jaz no maligno”  
(1 João 5.9). Esta é uma realidade que vemos a cada nova notícia político-
-econômica, onde pessoas são flagradas em corrupção, em esquemas de 
enriquecimento ilícito, roubando milhões. Fora do padrão também estão 
àqueles que roubam trocos, que roubam centavos, que trabalham menos 
do que o combinado com seus patrões. A princípio pode não parecer, mas 
estão fora do padrão de Deus!

Ore para começando pelos que temem a Deus, todos nós estejamos den-
tro do padrão de Deus. 

Ore para que o mundo não corrompa o padrão estabelecido por Deus, 
seja nas pequenas ou nas grandes coisas.

Clame para que os olhos sejam abertos para que todos possam enxergar 
que a quebra dos padrões divinos gera dor, sofrimento e morte.
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Corações limpos

“Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá.”  
(Salmos 66.18)

Diante do caos que estamos vivendo como nação, talvez a palavra que 
mais desejamos ouvir e ver é: mudança! Mudança que nos conduza a 

um país com menos impostos, com mais recursos para a saúde, com mais 
escolas, gerando uma vida melhor. 

Ore por esta mudança!

Clame para que esta mudança comece em nós.  

Peça que o Senhor revele a iniquidade em nosso coração e mente. 

Ore para que haja um mover de Deus que promova mudanças construti-
vas em nossa nação.

Ore para que o sistema de saúde de nosso país melhore, não somente 
durante a pandemia, mas em todo o tempo. 
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Uma nação do Senhor

“Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível  
a todos os mandamentos e preceitos do Senhor.”  

(Lucas 1.6)

Falar que somos a nação mais cristã do mundo apenas esboça o quanto 
o nosso cristianismo está longe de Cristo, principalmente ao ver tan-

ta corrupção, miséria, desigualdade, violência e morte. Viver com Cristo 
e para Cristo é buscar uma vida irrepreensível não somente diante dos 
homens, mas principalmente diante de Deus. Uma vida irrepreensível 
poderá contagiar a todos através do modo de agir. Nossa nação precisa 
de homens e mulheres que busquem esta vida com Deus. Somente assim 
poderemos provar a mudança desejada por todos.

Ore para que mais homens e mulheres transformados pelo Espírito 
Santo, inspirem transformação na vida de outros. 

Orem por um cristianismo menos nominal e mais espiritual. 

Clame para que a nossa nação seja curada dos seus males estruturais. 

Peça que este tempo de pandemia seja o tempo do milagre e da cura  
do Brasil.
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Idosos

“Não seja grosseiro nem impaciente com um ancião.  
Trate-o como se fosse seu pai e os jovens como se fossem seus irmãos.  

Respeite as mulheres idosas como respeitaria sua mãe, 
e as jovens, como se fossem suas irmãs.”  

(1 Timóteo 5.1-2, Bíblia A Mensagem)

Nestes dias de isolamento social devemos olhar com maior apresso para 
os mais velhos, não somente porque são grupo de risco, mas porque  

a solidão os tem afetado. Que possamos aprender a honrá-los e a apren-
der a valorizar a experiência e sabedoria adquirida ao longo dos anos. 

Ore pelos idosos de sua família. 

Clame por aqueles que estão sofrendo a saudades dos seus queridos nes-
te isolamento social. 

Peça para que haja um mover da graça divina a favor deles. 

 



20

Estudantes 

“Ah, se Deus mostrasse uma fração da mente dele e dissesse  
o que pensa de você [...] Desejo que ele mostre a você o que é a sabedoria  
de verdade, pois a verdadeira sabedoria é bem cheia de complexidade.”  

( Jó 11.6, Bíblia A Mensagem)

A Bíblia nos ensina que a sabedoria é complexa e o aprendizado da 
mesma é um processo. Nestes dias de pandemia o processo de 

aprendizado foi modificado radicalmente de presencial para virtual, sem 
que escolas, famílias e alunos estivessem preparados. Por isso precisa-
mos orar por este ano letivo na vida de todos os estudantes. 

Ore pelos professores que não foram treinados para este novo processo 
de ensino. 

Ore pelos pais para que possam ter paciência e disponibilidade para aju-
dar seus filhos neste novo processo de aprendizado

Ore pelas escolas para que possam desenvolver metodologias e platafor-
mas adequadas de ensino a distância. 

Ore para que os nossos governantes providenciem meios de acessibilida-
de a todos os estudantes para este novo modelo de ensino. 
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O chamado de Deus 

 “Se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos 
devorem o país ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo,  

que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha  
face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei,  

perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra.”  
(2 Crônicas 7.13-14, NVI-PT)

A Bíblia nos ensina que Deus usa sinais para chamar o seu povo ao 
arrependimento. Entre eles estão as epidemias, as pragas, as secas 

etc... Mas o pior é que nem sempre o povo entende que todas estas coisas 
são chamados do Senhor. Estão cegos e surdos pelo pecado e orgulho 
humano, por isso precisamos orar. 

Ore para que o chamado de Deus para cada um de nós seja percebido. 

Ore por um mover de arrependimento e confissão de pecados. 

Ore por um avivamento que promova transformação em nossa terra. 
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Nação feliz

“Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus,  
o povo que ele escolheu para lhe pertencer!”  

(Salmos 33.12, NVI-PT)

Uma nação feliz somente será uma nação onde Deus é Senhor, e 
está à frente de todo o seu povo! Infelizmente não conseguiremos 

mudar nossa nação se Deus não estiver no controle de todas as coisas, 
a começar de nossa própria vida. A nação ideal, sem corrupção come-
ça quando nosso povo se render e reconhecer a Deus sobre todas as 
coisas. A felicidade e cuidado do Senhor, está sobre a nação que tem o 
Senhor como seu Deus.

Rogue ao Senhor por nosso povo, por nossa pátria, para que sejamos 
alcançados pela graça salvadora e venhamos a desfrutar do cuidado e 
bênção do Senhor. Que o Senhor seja o real Senhor e Rei de nossa nação.
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Drogas — Socorro! 
Meu filho está usando cocaína!

“Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive 
brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos 
que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando 

bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo,  
com a sua cor vermelha, e desce suavemente. Pois no fim ele morde como  

uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices.  
Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando  

no alto do mastro de um navio. Então você dirá: ‘Alguém deve ter batido  
em mim; acho que levei uma surra, mas não lembro.  

Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole.’”  

(Provérbios 23.29-35, NTLH)

Nos tempos bíblicos não se conheciam as drogas que temos hoje, mas 
o vício e a dependência já eram conhecidos. Assim o texto que lemos 

nos fala do álcool e da destruição que toda a dependência química gera. 
Hoje o Brasil é considerado um dos maiores produtores de maconha do 
mundo, sendo o Nordeste a região mais favorável para esta atividade. 
Especialistas em drogadição dizem que “por trás do fenômeno da droga 
está o fenômeno de abastecer o vazio”. Mães desesperadas, procuram 
solução para os filhos envolvidos com drogas, principalmente cocaína, 
infelizmente, os mais variados mecanismos da sociedade estão fracas-
sando diante do problema das drogas. Nosso maior desafio é apresentar 
o único capaz de resolver o vazio interior: Jesus nosso salvador.

Ore pelos dependentes de qualquer tipo de substância para que encontrem 
libertação; pelas famílias que estão sofrendo ao verem os seus queridos 
serem consumidos; para que possamos como igreja ser agentes de graça 
libertadora; pelo Ceifar e Cristolândia, Celebrando a Restauração e Amor 
Exigente, programas que desenvolvemos para atuar diante deste problema 
e para que as ações policias sejam efetivas na repressão ao tráfico.
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Povo de Deus

“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar,  
e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então  

eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.”  
(2 Crônicas 7.14)

Este texto bíblico apresenta vários condicionantes como resposta à 
súplica de nossas orações, seja em favor de nossas próprias vidas, 

seja em favor de nossa pátria. O primeiro condicionante é ser povo de 
Deus. Somente “é” povo de Deus quem já se arrependeu de seus pecados 
e se entregou ao Senhor, reconhecendo que só em Jesus há salvação.

Ore para que vidas venham a se entregar ao Senhor, reconhecendo no 
Senhor a plena salvação. 

Rogue para que a nossa pátria seja alcançada pela graça salvadora de 
Jesus e viva genuína transformação espiritual, moral e social.
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Humilhar

“E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,  
e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então  

eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.”  
(2 Crônicas 7.14)

Outro condicionante é a humilhação pessoal. Parece estranho — humi-
lhação. Mas se seguimos a Cristo, devemos nos identificar com  

Ele — e Jesus se humilhou (Filipenses 2). “Se humilhar” é jogar fora o “eu”,  
é permitir a ação de Cristo em nós. Você já imaginou nosso povo se ren-
dendo a Deus. Certamente haveria mais respeito no trânsito, não have-
ria mais assassinatos, mais desavenças, mais rancor, não haveria mais 
corrupção.

Ore para que toda a nossa nação tenha um real encontro com Cristo para 
que as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravi-
lhosa luz possam resplandecer em nossas vidas e em todo o nosso povo.

Ore pelas Autoridades Sanitárias e Governamentais que monitoram, estu-
dam e estabelecem diretrizes e orientações para as populações tenham 
humildade de reconhecer os seus limites e assim agirem em unidade para 
o bem da nação. Uma casa dividida não prospera, diz a palavra de Deus.
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De todo o coração

“Vocês me procurarão e me acharão  
quando me procurarem de todo o coração.”  

( Jeremias 29.13)

Deus não está dormindo! Ele vê tudo o que está acontecendo:  
“Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente 

os maus e os bons” (Provérbios 15.3). Apesar de nosso coração às vezes 
se afligir, podemos saber que o Senhor está atento a todas as coisas. 
Deus tem o cuidado de cada um e está sempre pronto para nos ajudar. Se 
Ele cuida da natureza, do universo, quanto mais das vidas que se entre-
gam ao Senhor, quanto mais quando O procuramos, de todo o coração, 
para interceder por nossa nação.

Rogue ao Senhor para que o Seu cuidado seja sobre nossa vida e nossa nação. 

Ore por nossos governantes e por todos quantos exercem algum poder 
para que venham a reconhecer ao Senhor como Aquele que está sobre 
todas as coisas.

Ore pelo fim da Pandemia e a descoberta definitiva de uma vacina efi-
caz, capaz de ser disponibilizada em massa no Brasil e no Mundo em 
tempo recorde.
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Liberdade

“Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou,  
e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão.”  

(Gálatas 5.1)

Apesar de acharmos que temos liberdade em nosso país, na verda-
de vemos o constante sofrimento de milhares de vidas, escravizadas 

pelo álcool, fumo, drogas e por diversas outras realidades. Além dessa 
escravidão temos pessoas altamente endividadas com bancos através 
de empréstimos impagáveis. Apesar do discurso em prol da liberdade de 
alguns, quando pensamos diferente nossa liberdade é cerceada e a per-
seguição é instaurada. Anos atrás em uma Marcha para Jesus, havia um 
grupo de crianças com frases bíblicas escritas em cartazes, quando che-
garam alguns ativistas de movimentos LGBT que atiraram pedras neles, 
cuspiram e xingaram. Assim como eles devem ter a sua liberdade garan-
tida, os que pensam diferente deles também. 

Rogue ao Senhor por real liberdade para nosso povo e nação. 

Ore pelas vidas que estão sofrendo pela falta de liberdade espiritual, eco-
nômica, moral e social. 
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A única esperança

“Uns confiam em carros e outros em cavalos,  
mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus.”  

(Salmos 20.7)

Confiar significa acreditar, ter fé. Confiar em pessoas, em estratégias 
ou em ideais não é a melhor solução. A Palavra de Deus nos afir-

ma: “Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem 
a resposta da língua” (Provérbios 16.1). Olhando a história podemos cla-
ramente ver como os planos são falhos. Podemos fazer planos, mas é 
necessário colocá-los diante Daquele que nos dá a resposta certa. Nossa 
nação pode fazer muitos planos, mas enquanto o Senhor não for de fato 
o Senhor teremos dificuldade em ter ordem e progresso.

Rogue ao Senhor para que nossas estratégias sejam todas submetidas 
Àquele que tem toda a resposta, Àquele que tem todo o poder para agir 
em nossa vida e em nossa nação.

Ore agradecendo a Deus e pedindo sua proteção para os profissionais da 
Saúde (médicos, enfermeiros, auxiliares, motoristas, assistentes, segu-
ranças, zeladores, manutenção e gestores hospitalares);

Ore pela vida dos pesquisadores, médicos, infectologistas e especialistas, 
a fim de que sejam revestidos de inspiração e iluminação divina na pes-
quisa da vacina.
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O mais forte

“Dá-nos ajuda contra os adversários,  
pois inútil é o socorro do homem.”  

(Salmos 60.11)

Infelizmente muitas são as injustiças que ocorrem em nosso país. Pes-
soas mais fortes que sobrepujam os mais fracos para conseguirem seus 

objetivos, causando dor e revolta. Muitos “fortes” podem ser fortes aos 
seus próprios olhos, todavia serão sempre infinitamente fracos diante 
do poder de Deus. Da mesma forma como é maravilhoso ver o fraco que 
teme ao Senhor conquistar a vitória mesmo diante de um aparentemente 
mais forte.

Rogue ao Senhor para que as injustiças que têm afligido nossa nação, 
principalmente àqueles que estão em vulnerabilidade venham a obter a 
graça de Deus, alcançando paz e vitória.

Rogue para que o tratamento médico seja oferecido a todas as pessoas 
que dele precisarem. 

Clame pelo socorro a favor dos que perderam empregos ou que estão 
tentando empreender nestes tempos tão difíceis. 

Peça que a força do Senhor seja derramada sobre você. 
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Socorro de Deus

“O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.” 
 (Salmos 121.2)

Não podemos negar que mesmo diante da atual situação de nosso país, 
temos vencido vários obstáculos. Além da pandemia, da corrupção 

muito divulgada, das secas dos vendavais, da crise econômica e política; 
mesmo assim, o Senhor tem nos permitido vencer muitas dificuldades. 
No livro de Joel, diante de situações de calamidade, o profeta conclamou 
o povo a confessar seus pecados, pedindo a misericórdia de Deus. Como 
é bom saber que a misericórdia do Senhor se estende sobre nossas vidas 
ouvindo a nossa oração.

Glorifique a Deus pelas vitórias que você tem alcançado. 

Interceda pelas pessoas que estão no meio da batalha da doença, fome, 
crises familiares etc. 

Rogue pela misericórdia do Senhor sobre nossa pátria, pois Ele é o nos-
so socorro.
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Vitória

“Mas graças a Deus, que nos dá a vitória  
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.”  

(1 Coríntios 15.57, NVI-PT)

Neste mês de oração por nossa pátria, por nosso povo, o que busca-
mos é a vitória. Maior vitória do que vencer a pandemia, a corrupção 

e tantos outros grandes desafios de nossa nação, é vencer para sempre. 
Isto só pode ocorrer quando nossa vida for inteira e submissa a Cris-
to, nosso Senhor. Quando entregamos nossa vida ao Senhor temos esta 
sublime vitória, a de vencer até a morte.

Ore para que hoje seja um dia de entrega. Um dia de reconhecimento 
que Deus está sobre todas as coisas, principalmente sobre sua vida e 
nossa pátria. 

Ore agradecendo a Deus pela vitória dos curados e recuperados da 
COVID-19, alcançados pelo milagre do Senhor.
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Um governo perfeito

“Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e  
a primeira terra tinham passado; e o mar já não existia.”  

(Apocalipse 21.1)

Nossas orações almejam dias melhores e cremos que o Senhor agirá 
em nosso favor. Mesmo diante de tanto caos e dificuldade a maior 

alegria não será ver nosso país apenas gozando da paz e bênçãos, mas 
ver vidas se libertando deste mundo, deste modo de governo e se sub-
metendo ao governo perfeito do Senhor e isto acontecerá no céu. Lá não 
haverá mais corrupção, mais choro, pois todos os que ali estiverem são 
os que foram lavados pelo sangue de Cristo.

Rogue ao Senhor para que nossa nação conheça e se renda ao gover-
no perfeito de Deus, vivendo e se entregando inteira e submissamente  
ao Senhor.
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Uma nação perfeita
 

“E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima;  
e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor;  

porque já as primeiras coisas são passadas.”  
(Apocalipse 21.4)

Chegamos ao último dia da campanha de oração por nossa nação. Foram 
dias que marcaram muito a minha vida. Em todos esses dias tenho 

pensado como seria diferente nossa nação se o nosso povo conhecesse a 
Cristo, não apenas de ouvir falar, mas de todo o coração e alma. Quando 
isto for uma realidade, não haverá mais escravidão, não haverá mais cor-
rupção, não haverá mais fome, não haverá mais assassinatos, não haverá 
mais prostituição, os filhos honraram os pais, os casais se amarão de for-
ma altruísta. Entendo que nossa nação somente conseguirá alcançar este 
sonho quando Deus for o verdadeiro Deus de nossa nação. Nossas orações 
devem continuar, não podemos parar! Mas também precisamos aliar nos-
sas orações a uma ação efetiva, alcançando vidas que venham a professar, 
a aceitar o governo de Deus em nossa nação. Sejamos arautos do Senhor, 
anunciando a todo o tempo que Só Jesus Cristo Salva!

Agradeço de coração por seu apoio nesta jornada de oração e ela não 
deve parar aqui!

Muito obrigado, e que o Senhor abençoe de forma maravilhosa sua vida e 
família e que vejamos nossa nação obter o maior sucesso — o de alcançar 
a vida eterna em Cristo Jesus e o governo infalível e perfeito.

Agradeça pelos que se dispuseram a interceder por nossa pátria, por 
nosso povo, pelos enfermos, pelos abatidos, pelos desabrigados, por nos-
sas crianças e por nosso governo.

Clame para que todos provem o cuidado abençoador, maravilhoso das 
mãos de Jesus, obtendo as vitórias que só o Senhor pode dar. 

Rogue para que o Senhor abençoe nossas famílias e nossos filhos. 
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Louve ao Senhor, por sua bondade e graça que tem nos abençoado, mes-
mo em meio às dificuldades que enfrentamos. 

Reconheça que o Senhor permanece com todo o Seu poder e glória diante 
de nossa vida e diante de nossa nação. 

Rogue pelo fim desta pandemia, pelo soerguimento econômico da nossa 
nação, pelo consolo dos que perderam seus queridos neste tempo, pelo 
emprego e sustento das famílias.

Interceda para que nosso país venha a obter a real liberdade em Cristo e 
que seja um povo consagrado totalmente a Ele! 
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