APRESENTAÇÃO
A Campanha de Missões Nacionais deste ano, com o tema Jesus Transformação e Vida, traz inúmeros testemunhos de
vidas antes e depois de conhecerem Jesus Cristo. Esse princípio de transformação também se aplica ao Brasil como
um todo. Sonhamos que, pelo poder de Jesus, um dia o Brasil seja transformado numa pátria:
•

que ame, adore, obedeça, sirva e proclame o nome do Senhor Jesus Cristo;

•

que seja um farol missionário para o mundo;

•

em que a igreja seja um instrumento relevante de transformação e um exemplo de integridade e ética;

•

em que não tenhamos mais crianças abandonadas nas ruas nem usando drogas ou fora da escola;

•

em que não vejamos mais o câncer da corrupção impregnado nas instituições e na vida dos brasileiros;

•

em que não existam mais cracolândias, e o consumo de drogas seja erradicado dos hábitos sociais, e que os
traficantes de drogas e armas não tenham mais clientes;

•

em que não encontremos mais moradores de rua nas cidades;

•

em que os índices de violência sejam reduzidos a zero;

•

cujos cidadãos tenham qualidade de vida, dignidade e respeito, e que os serviços públicos tenham padrão de
excelência e os impostos sejam investidos para o bem de todos;

•

em que a justiça não sofra influência do poder político e econômico nos seus julgamentos, e que todos sejam
verdadeiramente iguais perante a lei;

•

em que a liberdade e a democracia sejam valores permanentes;

•

em que o número de divórcio caia significativamente, e a família seja valorizada e respeitada por todos.

A lista dos sonhos não para aqui. Sei que temos muito mais para sonhar. Você também pode acrescentar mais itens
a esta lista e sonhar junto conosco.
Mas não basta sonharmos. Precisamos ter fé e agir. Por isso, junto com a campanha missionária anual estamos lançando mais uma grande mobilização de oração, a qual temos a convicção que impactará o Brasil. Serão 40 dias orando e
proclamando que Jesus é transformação e vida. Daremos início à campanha no dia 3 de setembro, primeiro domingo
do mês, e iremos juntos até o dia 12 de outubro, o Dia Batista de Evangelismo Pessoal. Cremos numa grande colheita!
Não fique fora dessa mobilização. Mobilize mais pessoas para orar e se envolver em favor da transformação do Brasil.
Vamos trabalhar juntos, não apenas para alcançar nosso alvo de R$ 17 milhões, mas também para atingir nossos alvos
de oração, pois somente Jesus pode promover transformação e vida em nossa Nação.
Vamos avançar na conquista da Pátria para Cristo!
Pr. Fernando Brandão
Diretor Executivo de Missões Nacionais
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ORIENTAÇÕES GERAIS
Querido irmão, graça e paz!
Com grande alegria colocamos em suas mãos o Guia Devocional dos 40 Dias de Oração pelo Brasil. Sua primeira edição
foi organizada pelo pastor Nilton Antônio de Souza em 2012, ano em que promovemos a campanha dos 100 Dias de
Oração pelo Brasil. Esta segunda edição, atualizada e com novos autores, veio para compor o material da campanha
de Missões Nacionais de 2017, com o tema Jesus Transformação e Vida.

Nossos Objetivos
•
•
•
•

Mobilizar os batistas brasileiros para orar sem cessar pela transformação do Brasil
Demonstrar nosso amor pelo Brasil através da intercessão
Levar as famílias a orarem juntas
Alcançar pessoas do nosso relacionamento que ainda não conhecem a Jesus ou estão afastadas da igreja

Nossas Metas
•
•
•
•
•
•
•

500 mil intercessores
250 mil famílias orando
2.000 igrejas realizando a campanha
2.000 igrejas realizando a ação evangelística no dia 12 de outubro
2.000 vigílias de oração (12 horas de oração no dia 7 de setembro)
24.000 horas de oração
1.440.000 minutos de oração

Como Realizar a Campanha
•
•
•
•
•
•
•

Promova a campanha de Missões Nacionais 2017, Jesus Transformação e Vida (informe-se acessando www.
missoesnacionais.org.br/campanha).
Junto com a campanha de Missões Nacionais, promova a Campanha dos 40 Dias de Oração pelo Brasil.
Comece informando a igreja sobre a campanha de oração, compartilhando sua importância para a transformação
do Brasil.
Motive o maior número de membros a realizar a campanha em suas famílias.
Envolva as crianças da igreja. Uma nova geração de intercessores nascerá se nós orarmos com os pequeninos e
os ensinarmos a orar.
Disponibilize este Guia Devocional ao maior número de membros.
Promova o Culto de Lançamento da Campanha na igreja, que será no domingo, 3 de setembro.
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Como Mobilizar sua Igreja
•

Durante os 40 dias, compartilhe diariamente o áudio com a meditação do dia e os pedidos de oração. Vamos orar
por esses pedidos por um minuto ao meio-dia, na ação conhecida como MIT - Minuto que Impacta e Transforma.

•

Motive os membros da igreja a orar diariamente pelos motivos relacionados neste Guia Devocional. Desafie cada
família a se reunir pelo menos uma vez por semana para um culto doméstico.

•

Motive cada membro a orar pelo menos por 5 amigos que ainda não conhece a Jesus e a se comprometerem a
investir tempo para testemunhar a eles durante os 40 dias.

•

Se sua igreja tem Pequenos Grupos Multiplicadores, aproveite a sugestão dos 6 sermões e respectivos roteiros
disponibilizados no Espaço do Líder no portal de Igreja Multiplicadora (www.igrejamultiplicadora.org.br/espacodolider). São roteiros sermões e roteiros dentro dos temas que estamos trabalhando na campanha.

•

Promova o relógio de 12 Horas de Oração pelo Brasil – Um Brasil dependente de Deus no dia 7 de setembro. Ao
lado de outras igrejas do Brasil inteiro, vamos erguer uma grande muralha de oração pela transformação do Brasil.
No dia em que celebramos a independência do Brasil, queremos expressar a nossa dependência de Deus como
discípulos, igreja e nação. Será o nosso dia de proclamação da dependência de Deus.

•

Promova em sua igreja uma ação evangelística no dia 12 de outubro – Dia Batista de Evangelismo Pessoal, com
objetivo de alcançar os amigos familiares que ainda não conhecem Jesus. Esse culto será voltado para alcançar
as 5 pessoas por quem os membros estiveram orando. Cada participante será motivado a levar essas pessoas
como seus convidados para esse culto. Nesse dia as igrejas participantes farão um esforço evangelístico simultâneo, quando sonhamos com uma grande colheita em todo o Brasil. Aproveite este momento em que também
comemoramos o Dia das Crianças para uma grande ação de alcance dos pequeninos. Tenha como alvo levar
crianças a um relacionamento pessoal com Jesus.

Como Acessar o Material da Campanha de Oração
Acesse o site de Igreja Multiplicadora e se cadastre no Espaço do Líder (www.igrejamultiplicadora.org.br/espacodolider).
Clique em Arquivos para Baixar e abra a primeira pasta intitulada 000 – 40 Dias de Oração pelo Brasil. Baixe o material
promocional da mobilização, inclusive este Guia Devocional em PDF.
Que durante estes 40 dias clamemos com todo amor e fervor a Deus pela transformação da nossa nação! Afinal, nossa
oração não mudou: “Salve Deus a minha pátria, Minha pátria varonil; Salve Deus a minha terra, Esta terra do Brasil!”

Pr. Fabrício Freitas
Gerente Executivo de Evangelismo da JMN
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1o dia

3 de setembro

AVIVAMENTO ESPIRITUAL
“Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Pecadores, limpem as mãos, e vocês,
que têm a mente dividida, purifiquem o coração.” Tiago 4.8
O fim da minha infância foi marcado pela graça de Deus.
Nesse tempo fiz a maior descoberta da minha vida espiritual: Deus fala conosco. Foi nesse tempo também que ao
ouvir a voz de Deus recebi o meu chamado ao ministério
e, a partir daí iniciou-se uma busca por compreender o
que significaria dedicar minha vida ao Senhor e a sua
obra.

manifestações tremendas e amorosas da sua presença
em meio ao seu povo.
Inicialmente eu orava por um avivamento em minha vida,
mas depois queria que o mesmo avivamento se espalhasse
pela nação brasileira. Deus continua fazendo maravilhas!
Nossa oração é para que Ele as faça em sua vida.

Tenho aprendido que ninguém, nem
Recebi de uma senhora alguns livros que
qualquer organização humana, é capaz
contavam a história dos avivamentos
Ao longo dos
de produzir um avivamento. Este santo
e seus principais personagens. Fiquei
próximos 40
agir do Espírito Santo é algo que só Ele
encantado por John Wesley e sua exdias
quero
pode realizar. Mas, ao estudar a história
periência de sentir o amor de Deus
dos avivamentos, descubro que há algo
como em ondas que envolviam sua vida,
desafiá-lo a
em comum na diversidade de todos eles.
durante um culto de oração. O sermão
buscar a face
Apesar de terem acontecido em meio a
de Jonathan Edwards, Pecadores nas
tantas culturas diferentes e teologias até
mãos de um Deus irado, provocou uma
do Senhor.
divergentes, a coisa comum em todos eles
reação tão grande de arrependimento
foi uma fome, uma santa busca de Deus
que as pessoas se abraçavam às colunas
do templo em lágrimas e pediam perdão a Deus. A vida que alcançou os seus ouvidos e permitiu que o derramar
de Charles Finney, que revelava a presença de Deus. O da graça do Altíssimo se revelasse.
simples adentrar deste servo do Senhor em um ambiente
Quero convidá-lo a fazer o que podemos fazer: buscar a Deus
já gerava uma comoção de arrependimento e fé.
pela fé, invocar o Seu nome, pedir que Ele nos toque com sua
Esses homens do passado me inspiraram a buscar algo graça e que revele a Sua glória! Ao longo dos próximos 40 dias
que fosse maior do que uma religiosidade, mais que um quero desafiá-lo a buscar a face do Senhor, a clamar primeiro
repetir de uma tradição cristã. Eu desejava conhecer a para que você ouça a sua voz, seja tocado pelo seu poder e
Deus, ouvir sua voz, buscar sua face e experimentar as tenha a sua vida transformada pelo derramar da graça do céu.
Oremos:
1) Por um enchimento do Espírito Santo sobre os batistas brasileiros.
2) Para que Deus nos dê fome e sede da sua Palavra.
3) Para que Ele nos dê paixão pelas almas perdidas.
4) Por mais compaixão pelos carentes, necessitados e marginalizados.
5) Para que sejamos instrumentos de Deus para a transformação do Brasil.

Confira o roteiro de
PGM na página 45.

Crianças em Oração: Não podemos ter medo de dizer para as pessoas que amamos Jesus. Precisamos
ter coragem de compartilhar aos outros em quem nós cremos porque há muita gente no nosso país que
não conhece Jesus. Da mesma forma que a luz serve para iluminar, nós que conhecemos Jesus servimos
para falar dele às pessoas ao nosso redor. Oremos, portanto, para que todas as crianças que já conhecem
Jesus sejam corajosas para falar dele aos outros. Oremos pelas pessoas que estão no seu Cartão Alvo de
Oração e que ainda não aceitaram Jesus no coração.
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2o dia

4 de setembro

RESTAURAÇÃO DA ORAÇÃO NA FAMÍLIA
“Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta.” Lucas 11.9
Cresci num lar cristão. Todas as manhãs, depois de ler Hoje os pais se dedicam aos filhos de um modo diferente:
um texto bíblico e de um momento devocional, eu e cada cada vez mais famílias têm pai e mãe trabalhando para
um dos meus irmãos orávamos, seguidos por meus pais. melhorar a renda familiar. Entretanto, o suprimento maIsso se repetia diariamente. Lembro-me de minha mãe terial não gera fé nem produz vida cristã, mesmo dando
orando comigo e me orientando a orar todas as noites mais qualidade de vida a eles. Se o cansaço do trabalho
antes de dormir. A oração passou a fazer parte da minha e a agenda lotada tiram o tempo de convivência e oração
da família, devem ser revistos. Não
vida, assim como a alimentação e
seria a oportunidade de orar por algo
outras disciplinas importantes. Por
que Deus pode dar de forma sobrealgum tempo a oração era mais um
Como levaremos
natural? Não deveríamos ensinar os
hábito, porém em algum momento
nossos filhos a
filhos a buscar em Deus a provisão,
passou a ser algo importante e
experimentar a
em vez de providenciarmos tudo por
natural sem o qual eu não podia
meio do trabalho? Em Lc 11.9, Jesus
mais me imaginar.
providência divina
ensinou: “Peçam, e lhes será dado;
se nunca lhes
busquem, e encontrarão; batam, e a
A oração deixou de acontecer em
porta lhes será aberta”.
certas famílias. A vida urbana dificulta
dermos a
essa prática. Perdemos a consciência
oportunidade de
Como levaremos nossos filhos a
da sua importância e do seu poder.
dependerem de
experimentar a providência divina
Estamos com agendas abarrotadas
se nunca lhes dermos a oportue não mantemos a rotina dos enconDeus?
nidade de dependerem de Deus?
tros familiares. A falta de oração em
Como desenvolveremos neles uma
família trouxe graves prejuízos. Cada
vez é maior o número de filhos de cristãos que não servem fé contagiante se a família não pratica a dependência por
a Cristo. Eles não veem Deus respondendo às orações meio da oração e não experimenta os milagres divinos?
familiares e deixam de desenvolver uma fé consistente. Decida separar um tempo periodicamente para orar em
Quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, menciona família e dedique-se a fazê-lo fielmente! Bênçãos divinas
o tipo de fé que Timóteo herdou de sua avó e de sua mãe: fluirão para sua casa, e seu testemunho abençoará sua
uma fé não fingida que é fruto de uma experiência sólida descendência! Leia Salmo 112.2.
no relacionamento com Deus (2Tm 1.5).
Oremos:
1) Para que haja oração em família.
2) Para que os pais deem exemplo de fé e oração aos filhos.
3) Pela conversão dos vizinhos, amigos e colegas de trabalho ou estudo.
4) Por três vizinhos não salvos.
5) Pelo retorno dos momentos devocionais em família.
Crianças em Oração: Deus escuta a oração das crianças. Podemos falar com Ele em qualquer horário e
sempre estará pronto a nos ouvir. Você precisa separar um tempinho do seu dia para falar com Ele. Vale a
pena diminuir o tempo no celular, na televisão ou nos joguinhos para compartilhar com Deus o que está
em seu coração. Ele quer ouvir você. Ore por sua família e pelas famílias da igreja; ore pelas pessoas que
você conhece que ainda não têm Jesus no coração.
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3o dia

5 de setembro

PAZ NA CIDADE
“E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por
ela ao Senhor; porque na sua paz vós tereis paz.” Jeremias 29.7
O Brasil rural das fazendas cercadas com arames farpados
deixou de existir como uma totalidade. Mesmo nas pequenas cidades, os bancos das praças com propagandas
do comércio local dão conta que muros e cercas não
impedem o ir e vir das ideias e pessoas.

não os temais” (Números 14.7-9). A conjuntura do Brasil
contemporâneo não pode ser um ultimato para nos
acovardamos. Devemos ter a clareza de uma visão que
convide à coragem. A paz na cidade tem relação com a
coragem na igreja. Pensar na igreja como torre forte na
cidade contemporânea deve ser algo viável.

As cidades grandes são aglomerações complexas que
desafiam qualquer planejamento ou
previsibilidade. Se na cidade industrial o que levava para longe eram os
A boa mão de
vagões que escorregavam pela linha
Deus estará
férrea, hoje o rastro das drogas acelera
as fugas e provoca muitas colisões.
conosco se nos
Gente movida não a vapor, mas a pó.

Muitos se entregam ao pessimismo
quando constatam os sistemas que
mantêm a cidade. Parece que tudo
corrobora para a corrupção e para sangrar os simples. Tem choro que resulta
em resignação, mas outros lavam os
olhos para enxergar soluções. Guarpropusermos a
dadas as devidas distâncias, Neemias
lutar pela paz
pensou na sua cidade nestes termos:
O Brasil urbano e o rural sentem o
Então, lhes disse: “Estais vendo a
cheiro do rastro das drogas. Indústria
na cidade.
miséria em que estamos, Jerusalém
rendosa com alto poder de sedução.
assolada, e as suas portas, queimaDobrados aos seus pés, jovens em
busca de autoafirmação, bem como executivos de terno das; vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém
bem cortado em busca de dinheiro e poder. A violência e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa
ganha modalidades inimagináveis. Embrutecemos a fim mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras
que o rei me falara. Então, disseram: Disponhamo-nos e
de sobreviver.
edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra”
Num contexto muito próprio, Josué e Calebe reco- (Neemias 2.17,18). Vamos amargar o fatalismo que lava
mendaram coragem diante do desafio que a cidade as mãos omissas ou engajar-nos? Certamente que a boa
representava: “A terra pelo meio da qual passamos a mão de Deus estará conosco se nos propusermos a lutar
espiar é terra muitíssimo boa. (...) o SENHOR é conosco; pela paz na cidade.
Oremos:
1) Para que haja paz nas cidades brasileiras.
2) Pela saúde, segurança e educação.
3) Para que as igrejas se unam na conquista das cidades para Cristo.
4) Para que Deus console todas as vítimas da falta de paz na cidade.
5) Para que proclamemos a paz de Cristo em todas as cidades do Brasil.
Crianças em Oração: Todos os dias temos ouvido notícias sobre a violência nas cidades, não é mesmo?
Às vezes até ficamos com medo. No entanto, a Bíblia nos ensina que devemos orar pela paz na cidade
para que também tenhamos paz. Vamos orar hoje pela paz na cidade onde você mora. Ore pelas pessoas
que já passaram por alguma situação de violência para que Deus cuide delas; e ore para que as igrejas
trabalhem mais a fim de que pessoas, nas cidades onde estão, recebam Jesus.
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4o dia

6 de setembro

MATURIDADE ESPIRITUAL DOS CRENTES A QUILHA INVISÍVEL
“Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há
de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus.” Filipenses 1.6
Era uma manhã de primavera, com o céu azul e o sol Cristo é a “quilha da nossa alma” que pode nos impedir
brilhando como uma grande bola de ouro. Não muito de naufragar nas ondas da vida. Você tem uma “quilha
distante da praia estavam dois barcos, réplicas de veleiros da fé” que não pode ser vista, mas que faz diferença nas
do século 17, construídos para uma filmagem. O vento tormentas da vida diária?
começou a ficar mais forte, enchendo as velas e dando
muito trabalho à tripulação. Apesar disso, os veleiros SOMENTE COM FÉ EM CRISTO VOCÊ PODERÁ SE MANTER
FIRME NO MEIO DO TURBULENTO
permaneciam no seu curso sem
MAR DE MUDANÇAS DA VIDA! Você,
adernar. Qual era o segredo? Abaixo
e você apenas, pode falar com
do nível da água havia uma grande
A nossa fé em Cristo
Deus pedindo que, ao perdoar os
e pesada quilha, essencial para
é
a
“quilha
da
nossa
seus pecados, lhe dê uma “quilha
manter o barco estável e equilibraalma” que pode nos
da fé”. Faça esta oração agora mesdo durante uma tempestade.
impedir de naufragar mo! “Deus, reconheço que preciso
do Seu perdão e cuidado. Muito
O que é que nos mantém firmes no
nas
ondas
da
vida.
obrigado por Cristo ter morrido na
curso certo e impede que adernecruz pelos meus pecados. Como os
mos quando tormentas assolam
as nossas vidas? A “quilha da fé” no Deus Senhor da discípulos no Mar da Galileia, eu confio apenas na Sua
história e da nossa relação pessoal e invisível com Cristo. proteção e no Seu poder para vencer as tormentas da
Enquanto estavam atravessando o Mar da Galileia, um vida. Muito obrigado por me amar e responder à minha
vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o oração. Em nome de Jesus, amém.”
barco estava ficando cheio de água, e com grande perigo
para todos. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus, NUNCA DESISTA. A caminhada para a maturidade cristã é
dizendo: “Mestre, Mestre! Nós vamos morrer!”. Jesus se um processo para a vida toda, mas “estou convencido de
levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles que aquele que começou boa obra em você, vai complepararam e tudo ficou calmo. Então disse aos discípulos: tá-la até o dia de Cristo Jesus”. Deus abençoe sua vida!
“Onde está a fé que vocês têm?”. Jesus ordenou que as (Textos bíblicos utilizados: Mateus 8.22-25 e Filipenses 1.6)
ondas se acalmassem e elas obedeceram. A nossa fé em
Oremos:
1) Por maturidade na fé cristã.
2) Por uma relação pessoal fervorosa com Cristo.
3) Para que cada igreja busque viver os princípios do Novo Testamento.
4) Pelo investimento de tempo diário para oração e leitura da Bíblia.
5) Pelo apoio das igrejas nas Operações Jesus Transforma e outros projetos evangelísticos.
Crianças em Oração: Às vezes passamos por situações difíceis e somente se confiarmos totalmente
em Deus poderemos vencer. Você ou sua família já passaram ou estão passando por momentos muito
ruins? Deus está com você, por isso pode confiar nele sem desanimar. Ore pedindo ao Senhor ajuda para
os momentos difíceis que as famílias passam; peça a Ele para ajudar você a enfrentar esses momentos
confiando sempre no seu amor.
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5o dia

7 de setembro

AVIVAMENTO MISSIONÁRIO
“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em
Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra.” Atos 1.8
Sonhamos e oramos por um avivamento missionário em que Jesus transforma. Para muitos, o relacionamento com
nossa pátria. No livro de Atos, o Espírito Santo governava a missões é distante e não passa de uma oferta eventual. Cada
igreja e dirigia a estratégia de avanço missionário, definindo crente precisa entender que todos somos missionários e
quem iria e para onde iria. Mesmo com perseguições e responsáveis perante a Grande Comissão. Hoje não seria dia
poucos recursos, os discípulos avançavam. A igreja estava melhor para orarmos sobre isso: Dia da nossa Independência.
submissa ao Espírito e oferecia o melhor para ser investido
Se queremos ver de fato o Brasil livre,
na obra. Os melhores líderes foram
oremos para o Espírito Santo encha o
sacados de importantes igrejas para
Certamente
o
Brasil
nosso coração de visão missionária de fé
a plantação de novas igrejas e a
e compaixão. Fé para cremos no poder
multiplicação de discípulos. A prática
e o mundo serão
de Deus e compaixão para enxergamos
da oração e a piedade eram marcas
profundamente
e amarmos os brasileiros perdidos em
da igreja. Os discípulos eram cristãos
trevas. Fé e compaixão para sairmos da
cheios do Espírito, reconhecidos por
impactados se
zona de conforto e agirmos com detertodos pelo estilo de vida; não recuaexperimentarmos
minação e perseverança na proclamação
vam; estavam totalmente focados e
um avivamento em do evangelho a tempo e fora de tempo.
comprometidos com a missão. Isso
Também oramos para que Deus levante
tudo gerava unidade e fortalecia o
nossa nação.
líderes comprometidos com a causa de
ânimo. Mesmo tendo desafios bem
Cristo, e não com a sua causa pessoal.
superiores à capacidade de realização daqueles irmãos e irmãs, eles não desistiam.
Certamente o Brasil e o mundo serão profundamente
Sei que muitos crentes estão orando por um avivamento impactados se experimentarmos um avivamento em nossa
missionário da igreja Brasileira, a começar pelos líderes. O nação. O evangelho será pregado e milhares de brasileiros
Brasil tem despontado como uma grande força missionária. serão verdadeiramente livres. Transformações profundas
Há um potencial extraordinário em nossas igrejas para acontecerão em todos os níveis sociais, e as nações verão
avançarmos e conquistarmos o Brasil e muitas nações. a glória de Deus a partir do nosso país. Ore sem cessar por
Mas o que está sendo feito é ainda muito pouco. Falta um isso. Não podemos recuar. Precisamos avançar. No dia em
avivamento. Ainda não oferecemos o nosso melhor para que celebramos nossa independência como Nação, somos
orar, despertar vocações, ir, sustentar, investir e proclamar chamados a ser mais dependentes de Deus.
Oremos:
1) Por um avivamento missionário em nossas igrejas. 2) Por uma visão missionária de fé e compaixão. 3)
Por líderes comprometidos com a causa de Cristo. 4) Pelo despertamento dos cristãos brasileiros. 5) Por
mais amor aos perdidos.
Crianças em Oração: O livro de Atos dos Apóstolos nos ensina que a igreja cresceu e se espalhou pelo
mundo porque os que amavam Jesus estavam comprometidos com a oração e falando da sua fé por
onde iam e para as pessoas que encontravam no caminho. Você acredita que as pessoas que hoje amam
Jesus também podem fazer o mesmo? Certamente nós veremos muitas mudanças acontecendo no nosso
país quando orarmos mais. Então, oremos para que todas as pessoas que têm Jesus no coração estejam
dispostas a orar mais pelo Brasil; oremos pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Oremos para que
as igrejas onde estamos tenham mais vontade de orar.
8 | Missões Nacionais
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8 de setembro

6o dia

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS
“Até quando, SENHOR, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei: Violência! e não salvarás?
Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante
de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se
manifesta; porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida.” Habacuque 1.2-4
fiscalizados pelos Tribunais de Contas. O problema não
está no sistema financeiro, ou tributário, pois ele é muito
bom. Ocorre que há mecanismos intermediários que
facilitam o desvio dos recursos oriundos dos tributos, tais
como superfaturamento, obras não realizadas, propina,
favorecimento na licitação, e outras fraudes. Essas coisas
só podem ser vencidas por uma intervenção divina por
meio da oração do povo de Deus, que
Diariamente somos desafiados a
não seria novidade para nós. José
orar pela liderança política da nossa
no Egito ou Daniel na Babilônia são
nação, pois cremos que não somente
Nós, em tudo,
evidências daquilo que Deus pode
temos que eleger homens probos
devemos ser
fazer. Ele pode mudar um sistema
mas também temos que acompanhar,
político-administrativo inteiro de uma
como fiscais, e como intercessores, a
exemplo.
só vez e, consequentemente, mudar a
construção de um país mais justo e
história do povo brasileiro.
melhor. Certos de que a preocupação
que adensava o coração do profeta Habacuque também
Não obstante a responsabilidade dos administradores do
deve ser a nossa.
dinheiro público é importante lembrar a nossa responO Brasil, a União, tem sua receita no recebimento de sabilidade como contribuintes. Não podemos sonegar,
cinco tipos de tributos, dos quais, apenas três estão ou fraudar, pois, como nos ensina Luther King: “pior que
vinculados, ou seja, devem ser gastos naquilo que a lei a ação dos maus é a omissão dos bons”. Nós, em tudo,
previamente determinar. Estes gastos são, via de regra, devemos ser exemplo.
O Brasil é um país que tem tudo para dar certo. O seu
principal problema está na má administração dos
recursos públicos, ou seja, na corrupção. Não podemos
afirmar que o Brasil seja um país corrupto, mas que a
administração pública está grassada de maus servidores
públicos.

Oremos:
1) Pela boa aplicação dos recursos públicos.
2) Pelo bom testemunho dos crentes que exercem mandatos políticos ou atuam no setor público.
3) Para que cada crente contribua com o que lhe é devido, com fidelidade.
4) Para que haja punição para os transgressores das leis.
5) Para que haja um grande esforço por parte das igrejas para a entrega de bíblias e a evangelização dos
políticos.
Crianças em Oração: O dinheiro que todos nós pagamos de impostos são para uso público, ou seja, de
todo mundo, mas deveria ser gasto para o cuidado do povo. Infelizmente há pessoas más que gastam o
dinheiro do povo e ficamos com dificuldades nos hospitais, nas escolas, nas estradas e em tantas coisas
que poderiam ser boas e não são porque alguém levou embora o dinheiro do povo. Muito injusto, você não
acha? Precisamos orar para que essa realidade mude. Peça a Deus pelas pessoas que cuidam do dinheiro
do povo para que sejam honestas; ore para que todos aqueles que roubam o dinheiro do povo seja preso;
ore para que o desvio do dinheiro público chegue ao fim no Brasil.
40 Dias de Oração pelo Brasil | 9
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7o dia

9 de setembro

EVANGELIZAÇÃO DE CRIANÇAS
“Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.” Marcos 16.15
A criança também é criatura de Deus. Com seu jeito
singular de ser, ela também precisa ser impactada com a
mensagem de salvação.

Ela sempre me dizia que eu precisava aceitar Jesus para
poder ir morar no céu. Eu aceitei a Cristo e agora quero
aprender a trabalhar com as crianças, pois sei o quanto
elas são importantes no reino de Deus”.

Atualmente, nossas crianças são envolvidas por laços que
destroem sua inocência e que aprisionam suas mentes. A criança salva será capaz de produzir frutos para o
Como consequência, temos uma geração teimosa, Reino ao impactar a vida de muitos que estão a sua volta
com seu testemunho. Levemos até as
rebelde e inconstante. Apesar disto, a
crianças a mensagem de Jesus, pois só
criança ainda tem sensibilidade para
com tudo que está relacionado com
Oração e ação é assim elas poderão ter a possibilidade
de se tornarem filhas de Deus, irrepreDeus e a Sua Palavra. Por isso, temos que
o que impactará ensíveis, sinceras e íntegras no meio
aproveitar para plantar no coração de
de uma geração corrupta e perversa,
cada criança os estatutos do Senhor de
a vida das
e resplandecerão como luminares no
modo que ela cresça cada vez mais no
crianças
mundo (Fp 2.15).
conhecimento da Palavra e desenvolva
brasileiras.
um relacionamento de amor com Deus,
Nestes 40 dias impactemos a vida das
por meio de seu filho Jesus. Para tanto,
crianças com nossas orações. Certa
ela precisa ser evangelizada para ter a
sua vida impactada com a verdade e, ao aceitá-la, apren- vez, Jesus disse aos seus discípulos que certas obras
der a viver como Jesus. Depois, a criança ainda poderá só podem ser realizadas com oração. O inimigo está ao
testemunhar desse amor onde estiver. Ao participar de derredor querendo tragar as crianças. Com a oração é que
um treinamento na cidade de Marabá (PA), ouvi de uma prosseguiremos na missão de resgatá-las para o reino de
jovem que fazia parte do grupo o seguinte depoimento: nosso Deus. Oração e ação é o que impactará a vida das
“Eu estou aqui, porque uma criança me evangelizou. crianças brasileiras.

Oremos:
1) Pela salvação das crianças brasileiras.
2) Para que as igrejas assumam, de fato, essa visão e grande desafio da Evangelização Discipuladora das
Crianças. 3) Para que as crianças crentes também ganhem os seus colegas e amigos para Jesus.
4) Para que invistamos tempo em oração pela salvação das crianças.
5) Para que os pais ensinem os filhos a andar com Deus.
Crianças em Oração: Há muitas crianças no Brasil que ainda não conhecem Jesus. Várias delas estão
vivendo situações de perigo social (violência, abandono, aproximação do crack, exploração, etc.). Deus
fica triste com isso porque Ele ama todas as crianças. Precisamos orar para que todas sejam alcançadas
com o evangelho. Ore pelos seus amigos que ainda não conhecem Jesus. Ore para que as igrejas tenham a
responsabilidade de evangelizar as crianças. Ore pelas crianças que estão sofrendo e que precisam muito
saber que Deus as ama.
10 | Missões Nacionais
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8o dia

10 de setembro

DEPENDENCIA QUÍMICA, UM DESAFIO
“Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.” Mateus 9.12
Deus tem um plano de salvação para todos os homens,
independentemente de seus vícios, desejos, mazelas
e pecados. Nossa geração vive diante de um grande
desafio: a dependência química.

caminhos para resolver esta questão, nós temos em mãos,
como povo de Deus, a solução real para este problema.
Não desprezando o conhecimento humano, pois tem o
seu lugar, mas há Um que realmente salva e transforma
as vidas: JESUS.

A questão do consumo de drogas lícitas e ilícitas tem sido
discussão recorrente nas instâncias governamentais, não Diante da grande demanda, fazemos pouco, muito pouco.
Temos muito mais a fazer “antes que a
só em nossa nação, mas em todos os paínoite chegue”. Esse ministério exige de
ses do mundo. Como num efeito dominó
nós um comprometimento profundo!
o consumo de drogas acarreta muitas
Nós também
Deus mandará chuva no momento
outras dificuldades, tais como violência,
falamos, mas
oportuno, mas nós somos responsáveis
pobreza, destruição e finalmente a
precisamos fazer, em arar a terra e “lançar a semente”, mas
morte. Hoje falamos de consumo de
é fundamental regar (discipular), tirar
drogas como uma epidemia, que de
estender a mão
os carrapichos, cuidar de perto. Aqui o
fato é. Numa sociedade adoecida e
e cuidar.
evangelho é realmente a “Boa-Nova”,
enfraquecida pelo pecado, a droga é um
maneira de viver, o exemplo de Jesus.
vírus oportunista.
Ele falava e fazia. Nós também falamos, mas precisamos
Estamos envolvidos numa grande e desafiadora obra, fazer, estender a mão e cuidar. Em Lucas 10.34 e 35 estão
que é levar o amor de Cristo a esta geração cuja via de apenas dois versículos apresentando a hospedaria, que
fuga tem sido a dependência química. Atuando neste será o lugar onde o espancado vai passar por muitos
ministério, temos visto diariamente as consequências versículos discipuladores, com a unção do Espírito Santo.
desastrosas dessa fuga. Enquanto você passa os olhos por
estas palavras há homens, mulheres, jovens, adolescentes Temos esperança que você se comprometa com Deus
e, pasme, até idosos, sendo levados a uma rota cujo fim é neste tempo, de orar fielmente por este ministério e
o abismo. Embora existam muitas tentativas de possíveis investir nele. Deus o abençoe!

Oremos:
1) Pela libertação das drogas por meio do evangelho.
2) Pelo despertamento das igrejas para trabalharem também na prevenção
ao uso de drogas por meio do Programa Viver (www.movimentoviverjmn.org.br).
Confira o roteiro de
3) Para que o tráfico de drogas chegue ao fim em nosso país.
PGM na página 45.
4) Pelas unidades das Cristolândias em todo o Brasil.
5) Para que tenhamos mais condições de retirarmos pessoas das ruas e das cracolândias do Brasil.
Crianças em Oração: As drogas estragam a vida das pessoas. Por causa delas se perde os amigos, a casa, a
família, o dinheiro, a higiene, não resta nada. E quando isso acontece, muitas vezes as pessoas dependentes
das drogas começam a roubar e a viver na rua. Nós precisamos ficar longe do perigo das drogas. Ore pelas
pessoas que precisam de ajuda para deixar o vício das drogas, especialmente o crack. O ore para que as
crianças fiquem longe das drogas escolhendo viver com Jesus. Ore pelos missionários que trabalham nas
Cristolândias ajudando os dependentes do crack a deixarem essa vida.
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9o dia

11 de setembro

TESTEMUNHO CRISTÃO NA SOCIEDADE
“Vós sois o sal da terra; ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor?
Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens.” Mateus 5.13
O último censo revelou o surpreendente crescimento
da igreja evangélica em nosso país. Entre 2003 e 2010 os
evangélicos passaram de 17,9% para mais de 22% dos
brasileiros. Estima-se que na próxima década poderemos
ser a metade da população.

Igreja só é igreja quando voltada para “os de fora”. Precisamos, como Jesus, nos aproximar de todo aquele que
é socialmente evitado – o dependente químico, a pessoa
com necessidades especiais, as crianças abandonadas –
gente por quem o Senhor morreu.

Não sofro de numerolatria, tampouco de numerofobia. No Não ter medo de afirmar “eu tenho sede” e estabelecer
uma relação de proximidade com
entanto, creio que a questão mais imporaqueles que solitários vêm buscar a
tante para a obra missionária não é aquela
água do poço, testemunhando a esta
que indaga pelos números – “quantos
Precisamos,
gente o amor de um Deus que pode
somos? ”, mas aquela que pergunta pela
como Jesus, nos
fazer brotar rios de água viva.
nossa identidade – “quem somos?”.

aproximar de
todo aquele que
é socialmente
evitado.

Não é a quantidade, mas a integridade
do sal que faz toda a diferença, caso
contrário, “para nada mais presta senão
para se lançar fora, e ser pisado pelos
homens” (Mt 5.13). A comunidade evangélica cresceu, mas os indicadores sociais
continuam sendo desafiadores. O crack tornou-se uma
epidemia. O número de divórcios aumentou. A criminalidade
tornou-se cena comum nas grandes e pequenas cidades. A
violência contra a criança e a mulher ocupa espaço em todos
os jornais do país. As florestas e rios agonizam.
Os sinais de apodrecimento social revelam a ausência
daquilo que, na visão do Senhor, impediria tal processo
– o testemunho da igreja. Faz parte da missão do sal
preservar a vida e interromper todo processo de morte.

A tarefa de discipular esta nova geração
de crentes é urgente. Caso contrário,
veremos crescer em nosso país uma
grande/pequena igreja, sem raízes, ao
mesmo tempo extensa e rasa.

Jerusalém ou Gerizim? A resposta de Jesus à mulher
samaritana aponta para a necessidade de adorarmos
ao Senhor em espírito e verdade. Cristo substitui o onde
adorar pelo como adorar, a forma pelo conteúdo.
Diante dos campos brancos para a ceifa, nossa oração
precisa ser a mesma de Jesus: o envio de trabalhadores
para a seara, uma igreja disposta a impactar o mundo
com uma vida de santidade. “Vós sois o sal da terra”
(Mt 5.13).

Oremos:
1) Por mais trabalhadores para a seara.
2) Para que cada crente assuma o dever de testemunhar de Cristo a cada pessoa na sociedade.
3) Pelos empresários e profissionais liberais crentes.
4) Pelos políticos e servidores públicos crentes.
5) Por pastores e líderes que tenham a Grande Comissão como prioridade em seus ministérios.
Crianças em Oração: Nós que conhecemos Jesus e cremos nele, precisamos ter o compromisso de
compartilhar com aqueles que ainda não o conhecem sobre a nossa fé. Ore pelas pessoas que estão no
seu cartão alvo de oração. Ore para que todas as pessoas que conhecem Jesus não deixem de falar dele.
Ore pelo crescimento da igreja no Brasil.
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10o dia

12 de setembro

INFANTICÍDIO ENTRE OS POVOS INDÍGENAS
“Deus, porém, ouviu a voz do menino; e o Anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar?
Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está.” Gênesis 21.17
A violência contra crianças é uma marca triste da sociedade brasileira, registrada em todas as camadas sociais e em
todas as regiões do país. No caso das crianças indígenas,
o agravante é que elas não podem contar com a mesma
proteção com que contam as outras crianças, pois a
cultura é colocada acima da vida e a voz delas é abafada
pelo manto da crença em culturas imutáveis e estáticas.
A cada ano, centenas de crianças
indígenas são enterradas vivas, sufocadas com folhas, envenenadas ou
abandonadas para morrer na floresta.
Mães dedicadas são muitas vezes
forçadas pela tradição a desistir de
suas crianças. Algumas preferem o
suicídio a isso.

é punida, e os filhos, enterrados vivos.

É importante ressaltar que não são apenas os recém-nascidos as vítimas de infanticídio entre os indígenas. Há
registros de crianças de 3, 4, 11 e até 15 anos mortas pelas
mais diversas causas. Em certas comunidades, aumentam
os casos de infanticídio entre mães mais jovens. Falta
de informação, falta de acesso às
políticas públicas de educação e
de saúde associada à absoluta falta
As crianças
de esperança no futuro perpetuam
indígenas fazem
essa prática.

parte dos grupos
mais vulneráveis
e marginalizados
do mundo.

Muitas são as justificativas que levam essas crianças à morte. Crianças
com deficiência física ou mental são mortas, bem como
gêmeos, crianças nascidas de relações extraconjugais,
ou consideradas de má-sorte para a comunidade. Em
algumas comunidades, a mãe pode matar um recém-nascido caso ainda esteja amamentando outro, ou se o
sexo do bebê não for o esperado. Para os mehinacos (do
Xingu) o nascimento de gêmeos ou crianças anômalas
indica promiscuidade da mulher durante a gestação. Ela

As crianças indígenas fazem parte dos grupos mais vulneráveis e
marginalizados do mundo. Por isso
é urgente agir em nível nacional e
mundial para proteger sua sobrevivência e seus direitos.

Nossa missão é reduzir a mortalidade infantil nas comunidades indígenas, promovendo a conscientização em
direitos humanos, fomentando o diálogo intercultural e a
educação e providenciando apoio assistencial às crianças
em situação de risco.

Oremos:
1) Para que o evangelho seja ensinado nestas culturas indígenas. 2) Pela valorização da vida nestas
comunidades. 3) Para que os órgãos governamentais que atuam entre essas culturas orientem sobre isso.
4) Para que Deus levante mais missionários para os povos indígenas. 5) Pela formação de obreiros nativos
convertidos para que assumam a liderança das igrejas nessas comunidades.
Crianças em Oração: Em muitas comunidades indígenas, ainda hoje, centenas de crianças morrem. É
muito triste, mas algumas crianças indígenas são enterradas vivas, sufocadas com folhas, envenenadas ou
abandonadas para morrer na floresta. Isso acontece por vários motivos: crianças que nascem com deficiência
física ou mental, bem como gêmeos, crianças nascidas fora do casamento ou consideradas de má sorte para
a comunidade. Deus não gosta disso porque Ele ama todas as crianças. Precisamos orar para que todas as
tribos indígenas conheçam Jesus e sejam transformadas por Ele; oremos para que as pessoas dessas aldeias
comecem a cuidar das crianças, mesmo as que são diferentes por algum motivo, e valorizem a vida delas. Ore
para que mais missionários sejam enviados às comunidades indígenas para ensinar a eles sobre o amor de Jesus.
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11o dia

13 de setembro

AS NAÇÕES CLAMAM POR CRISTO
“E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado.” Romanos 15.20
Todos os dias somos bombardeados com imagens de da comunidade cristã.
guerras sectárias tendo como pano de fundo a fé. As
nações clamam por uma liberdade que ainda não conhe- Precisamos de pessoas comprometidas com o Reino,
cem. Só a Ásia abriga mais de 80% dos quase 5 bilhões de intrépidas e dispostas a desenvolver estratégias para
pessoas não cristãs do mundo. Em nações como China e anunciar o evangelho a povos fechados, como os da Ásia,
Irã, o governo tem aumentado a pressão sobre as igrejas Oriente Médio e Norte da África, onde estão as maiores
domésticas e não registradas. Com frequência, a polícia populações e os países menos evangelizados. Somente
chinesa invade reuniões e cultos, prendendo pastores e na China há aproximadamente 320 milhões de pessoas
membros. Em países como Indonésia, Paquistão e Afe- que nunca ouviram nada sobre Jesus. A Ásia soma cerca
de 1,1 bilhão de muçulmanos, 950
ganistão, o Corpo de Cristo é alvo do
milhões de hindus e entre 500 e 900
extremismo religioso de grupos como
Jihad Islâmica, Talibã e Al Qaeda, que,
O mundo precisa de milhões de budistas. Não podemos
ficar indiferentes diante desta realipor associarem a fé cristã à política
Cristo
e
de
sua
paz
dade. O mundo precisa de Cristo e de
imperialista de alguns países do Ocisua paz libertadora!
dente, valem-se desse discurso para
libertadora!
perseguir cristãos e outras minorias.
Muitas são as barreiras e tremendos
Vários são os desafios da obra de evangelização mundial. os desafios. Devemos pedir que o Pai fortaleça nossa
Precisamos aumentar a força de evangelização de Missões fé e nosso compromisso em clamar pelos que vivem
Mundiais, hoje com cerca de 1.500 missionários. Ama- tão distante de nós. Una-se a nós em uma cruzada pela
do(a) irmão(ã), quero convidá-lo(a) a dobrar seus joelhos conscientização dos crentes sobre a imensa carência das
diante do Senhor para pedir sabedoria, criatividade e nações que vivem distante da luz de Cristo. Coloque-se
ousadia para testemunhar de Cristo aos 2.200 povos não diante de Deus e entregue seus pensamentos e sua vocaalcançados do mundo. Nossas súplicas são também pelo ção nas mãos do Pai. Ele transformará sua vida. Ore sem
fortalecimento das igrejas nos países onde o cristianismo cessar. Ore com fé, esperança e amor. Deus o(a) abençoe.
é proibido, restringido ou onde existe ameaça de extinção
Oremos:
1) Pelos missionários da Junta de Missões Mundiais.
2) Por novos vocacionados.
3) Para que amemos os povos não alcançados.
4) Para que Deus prepare o coração desses povos para ouvir a mensagem.
5) Para que mais brasileiros se convertam e se engajem na obra da pregação do evangelho no mundo, e
sustento da obra.
Crianças em Oração: Existem lugares no mundo onde tem gente que não sabe nada sobre Jesus. Há
países como China e Índia onde moram milhões e milhões de pessoas e quase não há igrejas, faltando
missionários que possam falar de Jesus a elas. Nós podemos orar para que o nome de Jesus seja conhecido
nesses lugares. Podemos enviar nossas ofertas para que os missionários permaneçam trabalhando nesses
países e muitos outros sejam enviados. Podemos estar prontos para responder sim se um dia entendermos
que Deus nos quer falando do seu amor em lugares distantes de onde moramos. Portanto, ore pelos
missionários de Missões Mundiais. Ore para que Deus envie os recursos necessários. Ore para que mais
missionários sigam para os lugares onde as pessoas precisam saber de Jesus.
14 | Missões Nacionais
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12o dia

14 de setembro

MISSIONÁRIOS
“Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós.” Tiago 5.17
Quase sempre somos levados a pensar que o missionário
é um “Super-Homem”. Fazemos isto quando lemos as
biografias de grandes homens e mulheres do passado,
e esperamos a mesma postura dos missionários deste
tempo. Supomos que estão acima das circunstâncias,
do clima, das enfermidades, das crises financeiras e
familiares, dos acidentes, mas não estão. Eles também
são de carne e osso.
É apropriada a referência de Tiago sobre Elias, lembrando-nos de
que, apesar de toda sua grandeza
enquanto profeta de Deus, ele era
simplesmente “homem sujeito às
mesmas paixões que nós” ou como
traduziu a NVI ele “era humano como
nós”.

missionário, e que lhes sejam supridas todas as necessidades em Cristo Jesus. Rogue ao Senhor que renove
a cada manhã o ânimo, as forças, a saúde, a alegria, a
sabedoria, o amor, e que pela Palavra de Deus e oração
as famílias missionárias prossigam firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor.
Os campos estão brancos para a ceifa e a tarefa é urgente.
Precisa-se de trabalhadores! Ore também por despertamento de vocacionados.

Talvez a resposta
de sua oração por
novos obreiros seja
você mesmo!

Neste dia, ore pelos missionários espalhados por todo
o Brasil e pelo mundo. Eles têm carências físicas, emocionais, materiais e espirituais, e precisam do suporte de
intercessão do povo de Deus.
Ore pela família missionária. Que marido e mulher vivam
plenamente felizes em amor, respeito e compreensão.
Que os seus filhos, que crescem no campo, tendo
de adaptar-se a uma cultura diferente, longe de seus
familiares (avós, primos, tios), aprendam desde cedo a
amar ao Senhor e à sua Igreja, amar missões e o campo

Desde menino aprendi com meus
pais a amar e respeitar pastores e
missionários. Achava-os tão ilustres
que jamais pensei que um dia poderia sê-lo. Parecia estar muito além de
minha limitada condição humana.
Mas Deus me chamou enquanto eu
orava por eles, e deu-me este imenso privilégio (leia 1Tm
1.12-17), por sua graça e misericórdia. Hoje eu e minha
família somos felizes servindo ao Senhor em missões.
Talvez a resposta de sua oração por novos obreiros seja
você mesmo! É possível que Deus esteja chamando
você para ser missionário, mas você se acha indigno ou
incapaz. Lembre-se de que aquele que chama é quem
capacita. Tão somente apresente sua vida a Ele, como
servo obediente, dizendo: “Eis-me aqui, envia-me a mim”.

Oremos:
1) Pelos missionários espalhados por todo o Brasil e o mundo, para que prossigam firmes e constantes.
2) Por proteção, provisão e saúde para a família missionária.
3) Para que a visão missionária das igrejas aumente.
4) Pelo despertamento de vocacionados.
5) Para que nos envolvamos mais com a obra missionária.
Crianças em Oração: Missionários são pessoas que Deus chama para falar dele onde Ele mesmo mandar.
As igrejas batistas têm centenas de missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo por meio da Junta
de Missões Nacionais e Junta de Missões Mundiais. Ore por cada um deles pedindo o cuidado de Deus e
o ânimo para continuarem mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Ore também por você, que pode
ser um missionário onde está, falando do amor de Jesus para as pessoas que conhece.
40 Dias de Oração pelo Brasil | 15
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13o dia

15 de setembro

REGIÃO SUDESTE DO BRASIL
“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou
convosco todos os dias até à consumação do século.” Mateus 28.19,20
A região Sudeste é a mais populosa do País. Em uma
estimativa do IBGE em 2015, já ultrapassa 85 milhões de
pessoas. É também a região com a maior densidade demográfica (92,73 habitantes por km2) e o mais alto índice
de urbanização: 90,75%. Abriga as duas mais importantes
metrópoles nacionais: São Paulo e Rio de Janeiro.

no sincretismo religioso. Outros tantos mergulhados
nos vícios, na prostituição. Outros vivem indiferentes
e acomodados em tantas vantagens que nossa região
oferece. É tempo de buscar ao Senhor!

A Bíblia diz: “Buscar-me-eis e me achareis quando
me buscardes de todo o vosso coração” (Jr 29.13). A
arma que precisamos usar para uma
No Sudeste, exige-se rapidez em tudo.
mudança de atitude em relação ao
As pessoas não querem perder tempo. Em filas e congestionamentos,
Não podemos mais atendimento da ordem dada é a
santificação, e isso só conseguiremos
perdem a paciência. Principalmente
ficar
indiferentes.
O
por intermédio da oração. “Santifinos grandes centros, o Sudeste tem
pressa. Nós, crentes em Cristo Jesus,
Sudeste tem pressa! cai-vos, porque amanhã o Senhor
fará maravilhas no meio de vós” (Js
temos nesse contexto uma obra a
3.5). A ordem dada ao povo de Israel
executar. Com o passar dos anos,
temos negligenciado a urgente ordem que foi a nós con- continua de pé. Precisamos obedecer a ela porque Deus
fiada por Jesus (“IDE”). Assim como muitos têm pressa quer realizar maravilhas no Sudeste e em todo o Brasil.
para buscar o que é passageiro, precisamos ter pressa A grande maravilha de Deus é a transformação de vidas.
para apresentar a mensagem que pode dar a garantia
de vida eterna, conforme Jesus disse em uma de suas O tempo chegou! Precisamos orar, buscar santidade,
parábolas: “Sai depressa” (Lc 14.21) e também disse a nos dobrar diante de Deus para podermos ter a ousadia
necessária para evangelizarmos o Sudeste e todo o Brasil.
Zaqueu: “desce depressa” (Lc 19.5).
Hoje convidamos você a interceder pela Região SUDESTE,
Não podemos mais ficar indiferentes. O Sudeste tem onde a maioria não conhecer Jesus como Salvador e
pressa! Ainda são muitos os que não ouviram de Jesus. Senhor.
Milhões vivem na idolatria. Muitos outros estão afundados
Oremos:
1) Pela região Sudeste do Brasil.
2) Pelas igrejas batistas já existentes e pela plantação de novas igrejas.
3) Por corações abertos para receberem Jesus como Salvador.
4) Para que Deus levante muitos voluntários dessa Região para as ações evangelísticas que correm em
todo o Brasil.
5) Por uma grande colheita de vidas na região Sudeste.
Crianças em Oração: A região Sudeste possui a maior população do país, já ultrapassando 85 milhões
de pessoas. É muita gente, não é mesmo? É a região que abriga as duas mais importantes metrópoles
nacionais: Rio de Janeiro e São Paulo. Oremos pelas pessoas que moram na região Sudeste; pelas que
não conhecem Jesus, que tenham a oportunidade de conhecê-lo; pelas que conhecem Jesus, que sejam
comprometidas em fazer o nome dele conhecido.
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16 de setembro

14o dia

COMO SUA OFERTA FAZ MISSÕES
“Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só; mas se morrer, dá muito fruto.” João 12.24
É preciso compreender a grandeza do que significa
ofertar. O dicionário define oferta com dádiva, doação,
oferecimento e ato de oferecer-se. Esta definição mostra
que oferta é não só aquilo que se oferece, mas também
uma atitude de dar-se a si mesmo. Este significado é o
mais importante. Ofertar não é apenas doar algo, mas
estar disponível, criando oportunidades para o serviço em
todos os segmentos, sobretudo no reino de Deus, que se
destaca de todos pelo seu caráter espiritual e o objetivo
de erguer vidas por intermédio da cruz.
Deus amou o mundo e ofereceu o
melhor que possuía; presenteou a humanidade com a dádiva mais preciosa.
A oferta de Deus trouxe a solução para
o pecador perdido. E a sua oferta? O
que você poderá fazer por este Brasil
mergulhado em trevas?

para que muitos frutos colhidos ao redor da Pátria vejam a
vitória do Rei dos reis, que a si mesmo não poupou, antes
entregou-se por nós.

Ao entregar a sua oferta para missões você a devolverá
a quem de direito. A sua oferta ou a sua atitude de
colocar-se à disposição da obra dará oportunidade a
Deus de trabalhar com a sua vida e irradiar por todo o
Brasil a luz de Jesus. Se você se despir daquilo que pensa
possuir, oferecendo-o a Jesus, verá
com surpresa o que sua oferta poderá
realizar por meio daqueles que têm
Na linguagem
sido separados pelo Senhor e enviados
de Deus, amar
por você e sua igreja.

tem a mesma
conotação de dar.

Na linguagem de Deus, amar tem a mesma conotação
de dar. As duas expressões são inseparáveis. Deus amou
o mundo e deu seu único Filho. Amar é dar, e dar é viver
morrendo a cada dia, como o Senhor Jesus deu-se até
a morte por nós. Ele mesmo disse: “Se o grão de trigo
caindo na terra não morrer, fica ele só; mas se morrer,
dá muito fruto” (Jo 12.24). Essa verdade só pode ser entendida pelos salvos dispostos a amar, a dar-se, a morrer,

Sua oferta é muito importante. Seja
qual for o seu valor, Deus a multiplicará!
E será investida em vidas de homens
e mulheres apaixonados pelas almas perdidas, que
adentrarão as cidades, vilas e povoados, por amor,
obedecendo e cumprindo a Grande Comissão de Jesus.
É sustentando missões que você se envolverá e, junto
com outros fiéis, estará levando alegria, pão, vida, luz,
cumprindo a missão até que o Jesus seja conhecido,
aceito e glorificado como Salvador por todos os povos.

Oremos:
1) Para que cada igreja e cada batista brasileiro sejam parceiros na obra missionária;
2) Pelo alcance do alvo de R$ 17 milhões nesta campanha de Missões Nacionais;
3) Pela obra missionária realizada por Missões Mundiais, Missões Nacionais e Convenções Estaduais ou
Regionais: oração, vidas e sustento.
4) Para que Deus envie mais trabalhadores para os campos missionários.
5) Para que Deus levante 100 mil intercessores pela obra missionária no Brasil e no mundo.
Crianças em Oração: Ofertar não é apenas doar dinheiro, mas é estar disponível, criando oportunidades
para o serviço a Deus em todos as áreas da vida. Ore para que as igrejas batistas brasileiras entendam que
ofertar é participar do crescimento do evangelho. Ore para que as crianças cresçam dispostas a contribuir
de forma natural e espontânea para missões.
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15o dia

17 de setembro

^

O CLAMOR DO SILE NCIO
“E os surdos ouvirão a palavra do livro”. Isaías 29.18
uma esperança de vida? O que fazer com aqueles que
estão sofrendo abusos sexuais de familiares, sem poder
gritar, pois não têm “voz” para que os ouçam? O que fazer
com os envolvidos no homossexualismo? O que fazer com
aqueles que perdem a alegria de viver? O que fazer com
aqueles que vivem conflitos familiares, por falta de entendimento? O que fazer com aqueles que desejam entender
a Palavra de Deus, mas são impedidos por não ter quem
os ensine? O que fazer com aqueles
que se consideram “capacitados” e
que estão virando as costas para Deus?
Vamos impactar
O que fazer com os surdos cegos que
os surdos de nossa estão morrendo deprimidos sem ter
tido a oportunidade sentir o grande
nação sendo um
de Deus? Quem está disposto a
reflexo de Jesus na amor
ouvir o CLAMOR DO SILÊNCIO?

No Brasil, são 9.717.318 surdos reunidos em comunidades
com o objetivo de lutar por sua cidadania e se fortalecer
como um povo cultural e linguístico. Quantos surdos
ainda vivem sem percebermos sua existência? Os dados
estatísticos mostram no Norte: 737.314 surdos, Nordeste:
3.071.353; Sul: 1.439.026; Sudeste 3.835.774 e Centro-Oeste: 633.851. Estes vivem à mercê de toda espécie de
artimanha diabólica deste mundo.

A sociedade quase sempre tem buscado modelos para educar os surdos
tentando enquadrá-los a partir da
normalidade dos ouvintes e tendo
como base ideológica suas representações de anormalidade sobre a
surdez e os surdos, não entendendo
evangelização e no
o surdo como sujeito possuidor de
Com uma só voz queremos colocar
uma experiência de vida, uma língua
discipulado.
diante de Deus, O Todo-Poderoso,
e uma existência visual. A nossa
o Único capaz de ouvir e responder
motivação deve estar pautada na
Palavra de Deus, pois desde o começo da Bíblia, em todas as questões dos surdos de nosso Brasil.
Levítico 19.14, Deus ordena ao povo que tenha uma boa
Vamos impactar os surdos de nossa nação sendo um
conduta também com o surdo.
reflexo de Jesus na evangelização e no discipulado. Traga
O que fazer com os surdos que estão se perdendo nas um surdo até Jesus (Marcos 7.32).
drogas, no crack, nas ruas sem saber que Deus pode trazer

Oremos:
1) Pela salvação dos surdos.
2) Pelos projetos Alcance Surdos.
3) Pelos cursos de capacitação e formação de liderança para este ministério.
4) Por novos vocacionados.
5) Pela plantação de novas igrejas cuja primeira língua
seja Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Confira o roteiro de
PGM na página 46.

Crianças em Oração: Os surdos também precisam conhecer Jesus, e para isso temos de comunicar o
evangelho na língua deles, a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Você conhece alguma pessoa surda? Sabe
conversar com ela usando os sinais? Ore pela salvação dos surdos Ore para que mais pessoas estejam
dispostas a aprender LIBRAS para que saibam compartilhar o evangelho. Ore pelos missionários surdos que
estão plantando igrejas por meio da Junta de Missões Nacionais. Ore por pessoas que possam desenvolver
mais materiais em LIBRAS para que os surdos conheçam Jesus.
18 | Missões Nacionais
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18 de setembro

16o dia

ADOLESCENTES VICIADOS
EM DROGAS E ÁLCOOL
“Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis
aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus
permanece em vós, e tendes vencido o Maligno.” 1ª João 2.14
O povo de Deus precisa levantar intenso clamor ao
Senhor para que a triste realidade de milhares de
adolescentes brasileiros seja radicalmente mudada.
Nunca devemos esquecer que, quando oramos, nossas
súplicas são direcionadas ao Deus que tudo pode fazer.
Nestes dias, quando milhares de
crentes se unem em oração, Deus
Clamemos ao
pode alcançar os adolescentes
nas ruas e nas casas, sejam pobres
Senhor para que a
que vivem nas calçadas, sejam
adolescência brasileira ricos que moram em suntuosas
seja livre das drogas e moradias, mas escravizados e sem
perspectivas.

A adolescência é um belo período da vida. Alegria, criatividade e espontaneidade são características daqueles que estão
vivendo a transição da infância para a juventude. É uma
época muito intensa, que inaugura a tomada de decisões
que influenciarão os demais anos de vida. Além de trazer
muitas mudanças físicas, é nessa fase
que o caráter é consolidado.

O adolescente, para que se torne
um adulto bem-sucedido, precisa
de uma vida espiritual agradável
a Deus, além de desenvolver sua
capacidade de se relacionar com
do álcool.
a família, os amigos e a sociedade.
Por meio das orações, Deus faz o
É justamente neste período crucial
que muitos iniciam uma triste caminhada ao lado do ál- que não podemos realizar. A voz de Deus é mais veemente
cool e das drogas. Os vícios sufocam preciosas sementes do que a voz da mãe que aconselha e do pai que ensina.
Há muitos pais que já não têm mais o que dizer aos
que brotariam repletas de bênçãos.
filhos, pois esses já não aceitam ouvir. Mas, em vez de
Quantos sonhos são trocados por pesadelos? Quantos continuarem falando com o filho sobre Deus, podem falar
sorrisos transformam-se em lágrimas de tristeza? Quantas com Deus sobre o filho.
noites de sono reparador são desperdiçadas nas ruas
sujas dos vícios? Quantos amigos verdadeiros deixados de Confiados em Deus, clamemos ao Senhor para que a
lado por causa de falsos amigos, que não se interessam adolescência brasileira seja livre das drogas e do álcool.
pelo bem-estar, mas desejam companheiros de desgraça?
Oremos:
1) Pelos adolescentes crentes. 2) Pela libertação e recuperação dos que estão nos vícios e/ou nas drogas.
3) Pela conversão de milhões de adolescentes no Brasil. 4) Por sabedoria aos pais para orientá-los no
caminho certo. 5) Pela visão das igrejas para um ministério relevante com os adolescentes, inclusive na
prevenção ao uso de drogas (www.movimentoviverjmn.org.br).
Crianças em Oração: Adolescência é quando não somos mais crianças, mas também não somos adultos
ainda. É quando temos entre 12 a 17 anos. É um período da vida muito bom de se viver, porém, pode ser
perigoso porque alguns pensam que já podem fazer tudo sozinhos e que não precisam de ajuda. Às vezes
se deixam levar pela opinião dos amigos e acabam entrando em situações ruins. Você tem adolescentes
em sua família? Ore por eles para que caminhem com Jesus. Ore pelos adolescentes da igreja para que
façam escolhas corretas que não vão trazer problemas para sua vida. Ore por você para que quando chegar
na adolescência saiba ouvir a voz de Deus falando ao seu coração e que não venha andar longe dele.
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17o dia

19 de setembro

GOVERNADORES E PREFEITOS
“Feliz a nação cujo Deus é o SENHOR, e o povo que ele escolheu para sua herança.” Salmo 33.12
Desde os primórdios, a Palavra do Senhor nos tem e prefeitos deste País, conhecidos ou não, precisam ser
exortado a trazer e colocar diante do Trono da Graça do compelidos pela força e pelo poder da oração a tomarem
Pai orações, deprecações, intercessões e ações de graças medidas e atitudes corretas neste País, que tem sido viopor pessoas que governam para que possamos viver em lentamente atingido por tão grande nuvem de corrupção
paz (1Tm 2.1,2). Isto porque, sem dúvida alguma o Espírito e de irregularidades.
Santo, ao inspirar o apóstolo Paulo no
Oremos: Senhor, abençoa nossos
escrito dirigido ao seu jovem auxiliar
governadores e prefeitos. Dá-lhes
Timóteo, já sabia de tudo, não só da
Tem misericórdia
sabedoria e iluminação e também
necessidade ingente daquela época,
do
nosso
Brasil,
proteção. Tem misericórdia do nosso
mas também que esta palavra, como
Brasil, porque nós precisamos do Teu
“verdade eterna”, haveria de em
porque nós
socorro. Temos certeza, Senhor, de
pleno século XXI motivar os batistas
precisamos do
que pelo poder da oração a mudança
brasileiros a, num só espírito, se volTeu
socorro.
se efetivará, não política nem partitarem à oração pelos governadores
dária, mas porque os governantes,
e prefeitos.
governadores e prefeitos, mesmo
A função que eles desempenham é de extrema respon- sem entender o que se passa, haverão de se posicionar
sabilidade. Os perigos a que esses homens ou mulheres com mais atenção e temor, coibindo a destruição do
estão expostos requer que, mesmo que eles não tenham povo brasileiro, bem como a degradação moral e espio temor do Senhor, o povo de Deus leve como incenso ritual que grassa nossa terra, para que assim possam
que se eleva até as narinas do Pai súplicas, deprecações, finalmente entender que “Feliz é a nação cujo Deus é o
intercessões e orações por eles. Todos os governadores Senhor”. Amém!

Oremos:
1) Pelos governadores e prefeitos de todo o Brasil.
2) Para que governem com o temor de Deus e tomem medidas e atitudes corretas.
3) Para que todos sejam evangelizados pelas igrejas.
4) Para que os crentes deem bom testemunho.
5) Para que busquemos orientação do Senhor na hora de votarmos nas próximas eleições.
Crianças em Oração: Os governadores e prefeitos são autoridades. Eles têm a responsabilidade de
governar os estados e municípios. Nós costumamos ouvir pessoas concordando com eles e outros
criticando-os. A Bíblia, no entanto, nos ensina a orar por todos aqueles que têm o poder para governar.
Ore pelo governador do seu estado e pela família dele; ore pelo prefeito da sua cidade e pela família dele.
Peça a Deus que homens e mulheres honestos sejam eleitos no próximo ano para governar os estados e
municípios.
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18o dia

20 de setembro

MORADORES E FREQUENTADORES
DAS CRACOLÂNDIAS
“A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.” João 1.5
Um dos maiores desafios para a igreja do Senhor Jesus Por que estou dizendo isso? Porque não podíamos
hoje é ser igreja fora da igreja. Ser igreja que desen- conviver como manifestação da luz (a igreja) lado a
volve ações a fim de que realidades tenebrosas sejam lado com uma manifestação das trevas (a cracolândia),
alcançadas pela luz. Esta compreensão me fez sentir e permanecermos apáticos. Então, como igreja de
profundamente incomodado com a cracolândia, uma Cristo, começamos a orar pela cracolândia. Mas também
das mais contundentes manifestações das trevas que começamos a orar para que Deus nos desse uma visão
do que poderíamos fazer para que
já presenciei em minha caminhada
aquele estado de degradação fosse
cristã. Só sabe de fato o que é a
revertido em bênção. Como igreja,
cracolândia quem a visita. Além da
Um dos maiores
começamos a repetir em nossos
tragédia da dependência do crack,
desafios para a
cultos o slogan “A cracolândia vai
os problemas derivados desta depenvirar Cristolândia”.
dência também são trágicos.
igreja do Senhor

Jesus hoje é ser
da igreja.

Em geral, os que vivem na cracolânigreja fora
dia perderam o contato com família,
com amigos, vivem na mais absoluta
falta de higiene, em promiscuidade
sexual, em estado de subnutrição, e quase que completamente esvaziados de autoestima. A cracolândia
de São Paulo fica perto da Primeira Igreja Batista. Pela
graça de Deus, temos um templo confortável e bem
equipado para a adoração. Também somos uma igreja
muito rica em talentos humanos, o que faz com que as
nossas celebrações sejam inspiradoras, e o que é o mais
importante, marcadas pela nítida presença do Espírito
de Deus.

Passados quase nove anos desde
que o projeto Cristolândia foi iniciado, e não mais um projeto apenas da
Primeira Igreja em São Paulo, mas
com a ampla participação dos Batista Brasileiros por
meio da Junta de Missões Nacionais, já são milhares de
vidas resgatadas por Cristo. Oremos pelas cracolândias
espalhadas pelo Brasil. Mas também oremos para
que as nossas igrejas sejam sensibilizadas por estas
manifestações cruéis do inferno, e desenvolvam ações
que alcancem as vidas inseridas neste estado trágico de
existência. Assim sendo, a luz de Cristo brilhará nas trevas,
e as trevas não prevalecerão contra ela.

Oremos:
1) Pela transformação das cracolândias em Cristolândias em todo o Brasil. 2) Pelo ministério e pelas
atividades das Cristolândias em todo o Brasil. 3) Pelas equipes que atuam nas Cristolândias. 4) Pelos que
são atendidos nas Cristolândias. 5) Pela salvação e restauração dos usuários e traficantes de drogas em
todo o Brasil, e pelos moradores de rua.
Crianças em Oração: A dependência do crack tem sido uma coisa muito ruim em várias cidades brasileiras
e os problemas derivados desta dependência também são trágicos. Os que vivem na cracolândia, ou seja,
no lugar onde muitas pessoas juntas fazem uso do crack, perdem o contato com a família, os amigos, vivem
sem tomar banho ou escovar os dentes, sem comida, e quase que completamente sem nada, só com o
crack. O projeto Cristolândia existe para transformar essa realidade e só Jesus pode fazer isso. Ore pelos
missionários que trabalham nesse projeto. Agradeça a Deus pelas muitas vidas que já foram restauradas.
Ore pela salvação e libertação das pessoas que hoje ainda estão vivendo no crack.
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19o dia

21 de setembro

LIBERTAR O BRASIL DA CORRUPÇÃO
E DOS NEGÓCIOS ILÍCITOS
“A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo.” Provérbios 14.34
Costumam dizer que a corrupção está no DNA da a esquadra de Cabral, o escrivão Pero Vaz de Caminha
sociedade brasileira. Não creio que seja assim. Há muita solicita ao rei que arranje um posicionamento na corte
gente boa, honesta e íntegra, que não se deixa nem busca para um dos seus apadrinhados.
corromper. Uma coisa não podemos negar: a mente do
brasileiro, em geral, não é a do colonizador, e sim a do Em seus sermões, o barroco Antônio Vieira costumava
conquistador. Na verdade, nunca fomos colonizados. denunciar essas situações de corrupção, muito comuns
já no século 17. Uma das coisas que
Fomos, sim, conquistados, ou seja: os
ele costumava afirmar é que já não
descobridores não vieram se instalar
adoramos o bezerro de ouro, e sim
para fazer desta a sua terra, mas para
A mensagem
o ouro do bezerro. Num dos seus
extrair o que a terra produzia de bom
missionária é
sermões, faz alusão a um grupo de
(no caso, o ouro) e levar para a sua
magistrados que condenou um ladrão
pátria. Nunca adotaram o país como
também uma
galinhas, declarando: “Então, os
seu. Viam nele apenas um instrumento
mensagem contra de
grandes ladrões condenam os ladrões
para enriquecer seus cofres pessoais.
a corrupção.
pequenos.”
É aqui que temos a definição essencial
É responsabilidade daqueles que
da corrupção e dos negócios ilícitos:
retirar o que é bom para o coletivo a fim de usar para conhecem o evangelho denunciar esse estado de
o bem pessoal. Porque o brasileiro herdou a mente do coisas e anunciar os verdadeiros caminhos a serem
conquistador acha que sua propriedade é apenas o que trilhados, de justiça e integridade. Lendo os profetas
se encontra da porta da rua para dentro. A calçada é menores, aprendemos como o Senhor repudiava as
pública. Portanto, já não é responsabilidade sua. Isso faz ações de corrupção no reino de Israel. Não é diferente
com que alguém jogue casca de banana na rua, afinal, a hoje em dia. Somos chamados a agir profeticamente.
rua não é minha, ou em escalas maiores, fraude os cofres A mensagem missionária é também uma mensagem
contra a corrupção e o erro, ao mesmo tempo em que
públicos em favor dos seus próprios interesses.
anuncia as virtudes daquele que é uma nova criatura
Essa história não é nada recente. Vem dos tempos da em Cristo.
colônia. Ou até antes: em sua carta, ao chegar aqui com
Oremos:
1) Para que trilhemos verdadeiros caminhos, de justiça e integridade. 2) Pela proclamação de uma
mensagem contra a corrupção e o erro. 3) Por ações constantes que busquem o bem comum. 4) Por
ações comprometidas com a Palavra de Deus. 5) Pela transformação de homens e mulheres envolvidos
em corrupção em nossa nação.
Crianças em Oração: Podemos explicar a corrupção como sendo “retirar o que é bom para muita gente
a fim de usar para si mesmo”. Temos ouvido muito sobre corrupção nesse ano, não é mesmo? Corrupção
é pecado porque prejudica as pessoas. Não são apenas os políticos que agem com corrupção, o povo
também faz isso. Ore pedindo a Deus um coração puro e atitudes corretas mesmo quando não tiver
ninguém olhando para você. Peça a Deus que retire do governo todas as pessoas que são corruptas e que
estão prejudicando o povo brasileiro.
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20o dia

22 de setembro

ARREPENDIMENTO E CONVERSÃO
“Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e 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.” 2ª Crônicas 7.14
A palavra arrependimento quer dizer mudança radical de agora a todos os homens e em todos os lugares que se
mente e coração. Arrepender-se é praticar uma meia-volta arrependam”. Essas palavras não são somente de Pedro
na vida. O que caminhava para a direita, após o arrepen- e de Paulo, mas dos pregadores do Novo Testamento.
dimento passa a caminhar para a esquerda. Arrependimento faz parte da Salvação: “Senão vos arrependerdes A nossa missão é anunciar ao Brasil do Norte ao Sul de
de igual modo perecereis”. Sem arrependimento não há Leste a Oeste a necessidade de arrependimento. Se nos
calarmos a pedras clamarão. Há um
salvação. A mensagem bíblica desde
clamor permanente no Brasil para
Gêneses até Apocalipses sempre traz
que alguém anuncie a mensagem de
a palavra arrependimento. No bojo
Há um clamor
arrependimento.
desta palavra nós podemos entender
permanente no
o verbo crer, no sentido de receber,
Brasil para que
Aceitação do Senhor Jesus como
confiar. Portanto, quando é anunciado
Salvador. Uma conversão genuína
um arrependimento a palavra fé deve
alguém anuncie
ao Senhor Jesus Cristo. A palavra
ser entendida após a palavra arrepena mensagem de
converter-se constitui abraçar verdadimento.
deiramente a fé cristã. Converter-se a
arrependimento.
Jesus consiste em aceitá-lo de alma,
João, o batista, começa sua mensamente e coração. Significa a pessoa
gem às margens do Rio Jordão com
pronunciar “arrependei-vos e crede”. Jesus Cristo, após o fazer de Jesus o seu Salvador e Senhor.
seu batismo, sai pronunciando “arrependei-vos”. O apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, quando interrogado Cabe a nós, batistas brasileiros, buscar um verdadeiro
pela multidão “o que devemos fazer”, ele contesta “cada avivamento espiritual e, capacitados com o poder do
um se arrependa”. Também o apóstolo Paulo, em Atos Espírito Santo, dizer a nossa pátria inteira, a cada pessoa,
17.30, em pleno areópago em Atenas, pronunciou: “Deus arrependei-vos e convertei-vos.
não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia

Oremos:
1) Para que todos os brasileiros ouçam sobre o arrependimento e a fé em Jesus Cristo.
2) Para que nossas igrejas façam diferença na comunidade onde estão inseridas.
3) Por maior zelo na integração dos novos convertidos.
4) Para que o povo batista seja despertado para o testemunho pessoal.
5) Para que sejamos verdadeiramente discípulos multiplicadores.
Crianças em Oração: Arrependimento é mudar de direção, ou seja, é praticar uma meia-volta na vida. Se
estava caminhando para a direita, após o arrependimento, passa a caminhar para a esquerda. Se vivemos
longe de Deus, quando nos arrependemos passamos a caminhar junto com Ele. Se fazíamos coisas erradas,
quando nos arrependemos passamos a fazer as coisas da maneira certa. A Bíblia nos ensina a buscar a
Deus e nos arrepender dos nossos pecados. Ore pelo povo brasileiro para que se arrependa dos seus maus
caminhos e volte o coração para Deus. Ore para que você e sua família sejam discípulos fiéis de Jesus.
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21o dia

23 de setembro

SANTIDADE E INTEGRIDADE
DOS LÍDERES ESPIRITUAIS
“Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade.” 2ª Timóteo 2.15
Lendo a Bíblia em 2ª Crônicas 17.16, me deparo com Ama- o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o
sias, comandante no reino de Jeosafá. “Após ele, Amasias, homem em troca da sua alma?” (Mateus 16.26). Não é
filho de Zicri, que, voluntariamente, se entregou ao Senhor, pecado ser rico. O homem que tem talento para ganhar
e, com ele, duzentos mil valorosos.” Em um primeiro dinheiro ou adquirir bens materiais, deve fazê-lo, desde
momento, chama a nossa atenção o fato de que foram com que seja de maneira legítima, honrada, como fruto do
ele duzentos mil homens valorosos. É a nossa tendência de seu trabalho ou da sua competência e sem usar de meios
duvidosos, que não são próprios para
dar atenção aos números, como se estes
servos de Deus.
fossem o mais importante. Na verdade,
a nossa ótica deve ser o fato de que
Quando somos
O que se espera de líderes espirituais?
Amasias se entregou voluntariamente
usados,
Deus
Que se inspirem em exemplos como o
ao Senhor. Na verdade, Santidade e
faz milagres por
de Amasias, que pôs a causa de Deus
Integridade só devem ser reconhecidas
em primeiro lugar. Muito tempo depois,
nos líderes espirituais quando esses se
meio de nós.
Jesus pregou o poderoso Sermão da
entregam voluntariamente para serem
Montanha e ensinou aos seus discípulos:
usados como instrumentos vivos nas
mãos de Deus. Precisamos ter consciência de que nós não “Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça,
fazemos a obra. Deus a faz por nosso intermédio. Quando e todas estas coisas vos serão acrescentadas” (Mateus
6.33). Buscar em primeiro lugar, não em segundo, nem
somos usados, Deus faz milagres por meio de nós.
em terceiro, não de vez em quando ou quando interessa.
Outro equívoco é quando se pensa que somos respeitados como líderes quando temos muitos bens materiais, Ser um líder espiritual requer uma vida de santidade
como dinheiro, carros, casas. A Bíblia em nenhum lugar e integridade diante de Deus e dos homens; procurar
dá ênfase a bens materiais como requisito principal para apresentar-se aprovado como obreiro que não tem
triunfarmos na obra de Cristo. O Senhor Jesus fez uma de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da
pergunta: “Pois que aproveitará o homem se ganhar verdade (2ª Timóteo 2.15).
Oremos:
1) Por uma entrega de vida total ao Senhor.
2) Para que os líderes espirituais busquem em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça.
3) Para que manejem bem a Palavra da Verdade.
4) Para que sejam usados como instrumentos vivos nas mãos de Deus.
5) Pelas bases e equipes das Operações Jesus Transforma e outros projetos evangelísticos no Brasil e no
mundo.
Crianças em Oração: Líderes têm a função de caminhar a frente do povo para ajudá-lo a caminhar com
Deus. Há regras que Deus mesmo estabeleceu para todo aquele que possui a tarefa de liderar, entre elas
a importância de se apresentar a Ele sem ter nada do que se envergonhar. Precisamos orar pelos líderes
de nossas igrejas. Vamos orar para que todos aqueles que têm alguma função de liderança em nossas
igrejas sejam corretos e cheios da presença de Deus no coração.
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24 de setembro

22o dia

SISTEMA PRISIONAL
“O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância.” João 10.10
Você sabia que hoje mais de 600 mil pessoas vivem suas
vidas atrás das grades dos inúmeros presídios que temos
no Brasil? Talvez você não saiba o montante, mais por
causa das constantes rebeliões e problemas do sistema
carcerário, você percebe que muitas pessoas sobrevivem
em locais como esses.

desejamos ter igrejas dentro de unidades prisionais, para
que essa metamorfose aconteça também na vida dessas
pessoas!

As ações dessas pessoas atrás das grades, as atrocidades
que elas cometem, mostram o quanto estão carentes
da graça e do amor de Deus. Ninguém nasce criminoso,
Nossa visão é que todos os brasileiros ouçam o evangelho mas o meio molda a pessoa no que ela se torna, e só há
um meio da pessoa voltar ao estado
de Jesus Cristo. E, se é assim, mesmo
do plano original: é por meio de crer
aqueles que vivem atrás das grades
são alvos do amor de Deus. Por que
Mesmo aqueles que evangelho de Jesus Cristo. O sangue
de Jesus pode nos lavar do nosso
não seriam? Não são brasileiros? Não
vivem
atrás
das
pecado!
são seres humanos? Por acaso o pecado, a atrocidade deles seria maior
grades são alvos do
A igreja é comissionada por Deus para
ou menor do que a daqueles que
amor de Deus.
ir às unidades prisionais, cadeias, aos
vivem fora das grades? Lembremos
menores infratores, enfim, às pessoas
bem: não fomos comissionados para
julgar, mas para testemunhar! E testemunho cabe em que se encaixam nas palavras deixadas por Jesus em
Mateus 25:36, quando Ele nos orienta: “Estive preso e
qualquer ambiente!
fostes me visitar”!
A Junta de Missões Nacionais, em parceria com igrejas
batistas e também com as convenções estaduais, vem Há bases bíblicas para o trabalho em unidades prisionais.
forjando a visão de ter uma igreja em cada unidade Há autorização de Jesus para nós como igreja irmos a
prisional em nosso País. Da mesma forma que temos uma esses locais. Mais do que isso, precisamos estar nesses
igreja na sociedade, onde Cristo é pregado e anunciado lugares. As pessoas presas fazem parte do texto da grande
e ali pecadores vem e se arrependem, são discipulados comissão: IDE, por todo o mundo!
e mudam suas vidas através da palavra de Deus, nós

Oremos:
1) Pela libertação espiritual dos presos e agentes prisionais.
2) Por estratégias de expansão da Capelania Prisional em todo o Brasil.
3) Pelos atuais missionários e voluntários que atuam entre eles
e por novos vocacionados.
4) Pela reinserção dos egressos na sociedade e por suas famílias.
5) Pela Capelania Prisional Batista nos presídios federais no Brasil.

Confira o roteiro de
PGM na página 46.

Crianças em Oração: Nós não temos o direito de rejeitar as pessoas que estão presas. Precisamos orar
por elas pedindo a Deus que suas vidas sejam refeitas e quando saírem da prisão não venham a cometer
os mesmos erros. Ore pelos missionários que trabalham nos presídios falando de Jesus e cuidando das
pessoas que lá estão. Ore pela salvação daqueles que estão presos.
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23o dia

25 de setembro

SEMINARISTAS FUTUROS LÍDERES DAS IGREJAS
“E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o
desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.” Efésios 4.11,12
O ministério cristão tem sua origem no coração de Deus Hoje bebemos águas de poços que não cavamos, co(Ef 4.11). Todos os seguidores de Jesus são chamados lhemos os frutos de sementes que foram lançadas pela
ao serviço cristão, mas o Senhor vocaciona alguns para geração que nos antecedeu. Contudo, o futuro de nossa
exercerem a honrosa missão de liderar o seu povo na pátria está entregue em nossas mãos! Temos que cavar
grande seara. O vocacionado deve ser capacitado a novos poços, lançar novas sementes e isso se faz investindo
recursos financeiros, tempo, trabalho e
cuidar da igreja de maneira efetiva e
oração na formação dos vocacionados.
frutífera, levando-a a ser relevante em
sua geração. A cultura do superficial,
A formação
Num país multicultural como o Brasil,
do descartável e da banalização dos
ministerial
deve
as respostas a serem desenvolvidas por
princípios bíblicos exige dos líderes
nossas igrejas não podem ser limitadas e
cristãos firmeza doutrinária e convicção
aliar o ensino
superficiais. A formação ministerial deve
da fé que professam.
teológico à vida
aliar o ensino teológico à vida devocional, a
devocional.
teoria à prática no labor diário do pastoreio
Assim, é cada vez mais necessário
do rebanho, o estudo à oração, o debate
oferecer aos que chegam às casas de
teológico ao louvor e adoração, a erudição
formação ministerial uma capacitação fundamentada na Palavra de Deus e que produza teológica ao amor profundo a Deus e aos seres humanos.
respostas às questões do nosso tempo. Portanto, o
ensino teológico é um assunto de suma importância A igreja do Senhor Jesus pode fazer diferença em nossa
para o crescimento das igrejas. Ao mesmo tempo nação, mas desde que não se esqueça da importância da
em que se esperam baixas mensalidades, exigem-se formação ministerial de pastores e líderes com profundidaprofessores capacitados e comprometidos com a de bíblica, oração e fidelidade doutrinária. O povo batista
Bíblia, seminários bem estruturados e com internatos, brasileiro precisa dobrar seus joelhos, clamando a Deus
bibliotecas amplas e atualizadas. Atender a essas para que os seminários, seus professores e alunos cresçam
expectativas é um grande desafio para as instituições diariamente no conhecimento do Senhor e servam intensamente à gloriosa causa do evangelho da graça de Deus.
de ensino teológico.

Oremos:
1) Pelos professores e pela direção dos seminários batistas.
2) Pelos seminaristas.
3) Pelo despertamento de genuínas vocações ministeriais.
4) Pelo sustento da obra de Educação Teológica.
5) Pelo engajamento dos seminaristas nos mais diversos projetos missionários dentro e fora do Brasil.
Crianças em Oração: Os seminaristas estão estudando para em breve atuarem como pastores e líderes.
Precisamos orar por eles para que sejam fiéis a Deus e sirvam ao Senhor de todo o coração para que por
meio deles muitas pessoas sejam abençoadas por Deus.
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24o dia

26 de setembro

DEPUTADOS E SENADORES
“Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões, e ações de graças por todos os homens,
pelos reis, e por todos os que exercem autoridade”. 1ª Timóteo 2.1,2
e mais de mil deputados estaduais são homens de
grande poder. Eles administram mais de um trilhão de
reais em tributos pagos anualmente e são responsáveis
por elaborar as leis que regem o nosso país. Por trás de
cada um desses homens existe poder, influência e outros
elementos que os tornam pessoas estratégicas para o
reino de Deus. Você já parou para pensar em como um
desses homens, caso convertido, pode ser uma bênção
na vida de uma nação? Já imaginou
a oportunidade que ele teria de
testemunhar a fé em Jesus e criar leis
Evangelizar e orar
que sejam compatíveis com a ética
constituem uma
cristã e valores do reino de Deus?

A Bíblia nos exorta a orar por todos os homens. Essa
convocação nos deixa diante de uma missão muito
séria. Da mesma forma que temos a missão de fazer
discípulos “de todas as nações” (Mateus 28.19) também
devemos orar por todos. Não há exceção para essas duas
convocações divinas. Evangelizar e orar constituem uma
missão universal da vida cristã.

No mesmo verso pelo qual somos
exortados a orar por todos os homens
há um destaque no texto: “pelos reis,
e por todos os que exercem autoridade”. Reis e autoridades são tratados
missão universal
como duas categorias à parte. Ainda
O imperativo de orar por todos os
que sejam pessoas como quaisquer
da vida cristã.
homens vem acompanhado desse
outras, na visão divina são destadestaque para reis e autoridades
cados pelo lugar estratégico onde
se encontram. No contexto do apóstolo Paulo, reis e porque Deus sabe como essas pessoas precisam de
autoridades eram uma referência aos poderes executivo nossas orações. Devemos interceder por elas na espee legislativo. Eles detinham o poder para alterar o futuro rança de que conheçam a salvação em Cristo e tenham
valores harmonizados com a Palavra de Deus. Em vez de
de muitas pessoas com suas decisões e leis.
criticá-los, maldizê-los e ridicularizá-los, vamos interceder
Temos muitas autoridades instituídas em nosso país, a por eles e suas famílias. Tenhamos a confiança em Deus
exemplo de senadores e deputados, pessoas de grande e a esperança de que muitos deles serão nossos irmãos
influência e capazes de determinar nosso futuro com em Cristo.
suas decisões. Os 81 senadores, 513 deputados federais

Oremos:
1) Pelos deputados federais e estaduais.
2) Pelos senadores.
3) Por bom testemunho dos que são crentes.
4) Para que trabalhem para o bem-estar de todos.
5) Para que o evangelho também os alcance por meio do povo de Deus em nossa nação.
Crianças em Oração: Os deputados e senadores também são autoridades. Eles têm a responsabilidade
de fazer e aprovar leis que servirão para os estados e para todo o Brasil. Nós costumamos ouvir pessoas
concordando com eles e outros criticando-os. A Bíblia, no entanto, nos ensina a orar por todos aqueles
que são autoridades. Ore pelos deputados e senadores e pelas famílias deles. Peça a Deus para que eles
pensem no povo e não em si mesmos na hora de aprovar leis. Ore para que homens e mulheres honestos
sejam eleitos como deputados e senadores.
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25o dia

27 de setembro

JUVENTUDE BRASILEIRA – TEMOS
TIMÓTEOS, FALTAM PAULOS
“Ninguém despreze a tua mocidade; pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra,
no procedimento, no amor, na fé, na pureza.” 1ª Timóteo 4.12
“Meus heróis morreram de overdose”, “o jovem do Brasil
não é sério e não é levado a sério”, fazem parte das letras
de canções de músicos fazendo referência à juventude
brasileira.

Em nosso meio, há muitos jovens como Timóteo – ávidos
para aprender e servir, com energia natural inerente à
idade, cheios de vida, cheios de desafios. Timóteo era
um jovem sincero e consagrado, um jovem corajoso, um
jovem confiável, uma excelente companhia.

Na pesquisa “2011 - A Juventude do Mundo”, divulgada e realizada pela Fundação para a Inovação Política (Fundapol) Nossa juventude vive em constantes conflitos e pressões.
Pressões essas que não experimenda França, chegou-se ao resultado
tamos em nosso tempo. Internet,
de que a juventude brasileira é a
mercado de trabalho, globalização,
segunda mais otimista em relação
Vamos usar a
perigos da pós-modernidade (relaao futuro pessoal e a terceira a
experiência dos mais
tivismo, individualismo, consumisconsiderar que as perspectivas de
velhos e o vigor dos
mo), apelos sexuais, entre tantas
seu país são promissoras. Esta pesoutras coisas.
quisa mostra o potencial de nossa
mais jovens por um
juventude como um todo.
objetivo maior e único. Nossos jovens precisam de pessoas
como o apóstolo Paulo. Pessoas
Isso serve para renovar nossos
ânimos e nos levar a investirmos pesado na juventude de que deem espaço para ensiná-los a liderar e que connossas igrejas. O apóstolo Paulo acreditava no potencial fiem em seu potencial. Confiemos, portanto, na nossa
da juventude, desde sua época; ele investiu forte num juventude, pois Deus tem um grande propósito para ela:
jovem chamado Timóteo, quando, em sua palavra de en- “Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem
corajamento àquele rapaz, disse: “Não deixe que ninguém de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o Maligno”
(1ª João 2.14b).
o despreze por você ser jovem” (1Tm 4.12 –NTLH).
Paulo investiu tempo para preparar Timóteo. Suas
palavras sempre foram de incentivo e encorajamento.
Paulo acreditava em Timóteo. Você acredita na juventude
de sua igreja?

Unamos as gerações e acabemos com as diferenças.
Vamos usar a experiência dos mais velhos e o vigor dos
mais jovens por um objetivo maior e único, que é expandir
o reino de Deus e ganhar o Brasil para Cristo.

Oremos:
1) Por visão das igrejas para investirem no ministério com os jovens.
2) Por visão das igrejas para alcançarem a juventude para Cristo.
3) Por mais vocacionados para a liderança e ensino dos jovens e principalmente com universitários.
4) Por estratégias eficazes para a evangelização dos jovens e universitários.
5) Pelo Programa Somos UM – Universitários Missionários.
Crianças em Oração: A juventude é uma fase da vida em que muitas escolhas precisam ser feitas. Ore
pelos jovens para que escolham servir a Jesus; ore para que Deus chame pessoas para liderar os jovens.
Ore pelos jovens que estão na universidade para que não se desviem da presença de Jesus, e sim, que
sejam missionários anunciando o evangelho para seus colegas e professores.
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28 de setembro

26o dia

MULTIPLICAÇÃO DE IGREJAS
“Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia, e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas; e se multiplicavam,
andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo.” Atos 9.31
A multiplicação de igrejas tem sua origem no Novo desafio para o nosso tempo: discipular o maior número
Testamento. Quem lê o Livro de Atos observa que um dos possível de pessoas.
maiores propósitos que os apóstolos tinham no coração
era o de ver o número de igrejas se multiplicando a cada Multiplicação de igrejas deve se tornar uma constante
dia. O texto acima mostra que as igrejas recém-esta- no funcionamento de qualquer igreja, inclusive com a
belecidas tinham paz e não se contentavam só com a criação de ministério específico para isso. Essa é uma
sua edificação. Elas se multiplicavam. Que experiência disciplina que precisa ter prioridade em nossa agenda,
extraordinária! Quantas novas igrejas teríamos plantado em nossos orçamentos e em nosso planejamento de
curto ou longo prazos. A igreja que
no Brasil e no Exterior se cada uma
assim faz demonstra que sua predas igrejas estabelecidas em solo
pátrio aceitasse esse desafio da
A igreja que multiplica ocupação maior é o cumprimento
da Grande Comissão deixada por
multiplicação!
o número de discípulos nosso Senhor (Mt 28.16-20).
Para que haja multiplicação de
multiplica-se a si
Multiplicação de igrejas não é
igrejas, é necessário a multiplicamesma.
exercida com base na aritmética
ção de discípulos. Era assim no
ou em qualquer outra ferramenta
tempo da igreja primitiva. O Livro
de Atos registra: “E crescia a palavra de Deus, e em Je- humana. Trata-se de um desafio puramente espiritual.
rusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, Por isso, depende de oração, poder do Espírito Santo e
e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé” (At 6.7). A proclamação da Palavra. A obra é do Senhor! Ele quer que
igreja que multiplica o número de discípulos multiplica-se sejamos seus instrumentos para desenvolvê-la. Basta que
a si mesma. Esses dois fatores estão diretamente interliga- digamos: “Eis-nos aqui”!
dos. Novos discípulos geram novas igrejas. Essas, por sua
vez, geram novos discípulos, e assim por diante. Por isso, Que nossas igrejas se multipliquem, anunciando Cristo
como igreja devemos dar prioridade a esse tão grande até que Ele volte!

Oremos:
1) Para que cada igreja assuma o desafio de plantar novas igrejas.
2) Para que o número de discípulos e discipuladores se multiplique.
3) Para que haja no Brasil um grande movimento de multiplicação de igrejas.
4) Para que Deus levante homens, mulheres e jovens com a disposição de iniciar novos trabalhos.
5) Para que cada igreja batista inicie a plantação de pelo menos uma nova igreja até o ano de 2018.
Crianças em Oração: Para que aconteça a multiplicação de igrejas, é também necessário a multiplicação
de pessoas que seguem Jesus. Ore para que muitas pessoas no Brasil queiram ser discípulos (seguidores)
de Jesus. Ore para que os discípulos de Jesus sejam comprometidos em multiplicar o número de igrejas.
Ore para que novas igrejas sejam iniciadas mais rapidamente no Brasil.
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27o dia

29 de setembro

VEREADORES E LÍDERES DE
ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADES
“Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões, e ações de graças por todos os homens,
pelos reis, e por todos os que exercem autoridade”. 1ª Timóteo 2.1,2
Há uma dimensão da vida humana cujo índice de rejeição
está tão elevado que não desejamos sequer orar pelos
que nela atuam: a política. Não acreditamos em “políticos” nem queremos nos envolver com a política, seja
partidária ou comunitária. Duas razões para isso:

e denominações como currais eleitorais. Com a ajuda de
líderes que transformam eventos religiosos em palanques, somos iludidos pelos que se dizem defensores de
interesses evangélicos, mas que, muita vez, se posicionam
de maneira oposta aos desafios do evangelho.

1) poucos dos que se elegem o fazem visando trabalhar Da liberdade de ir e vir, de pensar, crer e falar, passando
pela qualidade da água, comida,
para que “tenhamos uma vida tranroupas, transporte, energia elétrica,
quila e pacífica, com toda piedade e
educação e saúde, enfim, tudo sofre
dignidade” (1Tm 2.2);
Deus quer que
influência determinante da política
oremos por aqueles
por nós desprezada. Quando Israel
2) o entendimento, equivocado,
investidos de
foi derrotado pelos moradores de Ai
de que a presença de cristãos na
e a liderança pôs-se a orar, e Deus
política é inadequada em face da
autoridade.
disse a Josué: “Levante-se! Por
corrupção.
que você está aí prostrado?... Vá,
O problema é que essa aversão à participação política santifique o povo!” (Js 7.10,12). Deus quer que oremos por
consciente faz com que os cargos sejam ocupados por aqueles investidos de autoridade (vereadores, líderes de
quem não leva a sério as implicações do evangelho. Pior associações e comunidades etc.), mas não em detrimento
ainda, por coerência à crença na Bíblia (Tt 3.1), somos da ação.
constrangidos a nos sujeitar a autoridades cuja conduta
é incompatível com a ética que defendemos. Além disso, É bom que, em oração, estejamos focados na busca de
despreparados para o exercício da cidadania, nos torna- uma nação santa, isto é, saudável. Será melhor ainda se,
mos presas fáceis para candidatos que enxergam igrejas sob a orientação divina, nos levantarmos para agir.

Oremos:
1) Pelos vereadores dos municípios brasileiros.
2) Pelos líderes de associações e comunidades.
3) Para que os políticos crentes honrem a fé cristã.
4) Para que Deus use os políticos e líderes para o bem de todos.
5) Para que assumamos o desafio de evangelizar os vereadores e os líderes comunitários.
Crianças em Oração: Os vereadores são autoridades. Eles têm a responsabilidade de fazer e aprovar
leis que servirão para os municípios. Nós costumamos ouvir pessoas concordando com eles e outros
criticando-os. A Bíblia, no entanto, nos ensina a orar por todo aquele que está numa posição de autoridade.
Ore pelos vereadores da sua cidade. Peça a Deus para que eles pensem no povo e não em si mesmos na
hora de aprovar leis. Ore para que homens e mulheres honestos sejam eleitos como vereadores.
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30 de setembro

28o dia

PODER JUDICIÁRIO: A BUSCA DA JUSTIÇA
“Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto, para os que praticam a iniquidade.” Provérbios 21.15
O sábio ensina que “quando se faz justiça o justo se
alegra, mas os malfeitores se apavoram” (Pv 21.15). O
Poder Judiciário é o responsável por aplicar as leis e fazer
justiça. O exercício desse poder é fonte de alegria, se há
justiça, ou de tristeza.

são servos do Senhor, a fim de que atuem com zelo e
abençoem o mundo.
Nossa nação tem sido abalada por decisões polêmicas,
inclusive dos tribunais superiores, que contrariam a
Bíblia. Para nós, seguidores de Cristo, deve prevalecer a
Palavra e, por isso, mesmo à custa de sacrifícios, devemos
estar prontos para sustentar a razão da nossa fé. Devemos,
no entanto, orar para que o Senhor dê sabedoria aos
Juízes, a fim de que nossa nação seja feliz.

Nesta sociedade, que não valoriza todos os princípios
democráticos, algumas leis pegam, outras não. Para
nós, servos de Jesus, é bom testemunho cumprirmos
as leis e lutarmos para que os direitos de todos sejam
respeitados. Devemos ser agentes da
paz social. Devemos orar para que cada
vez mais os crentes sejam exemplos na
Devemos
sociedade brasileira.

ser
agentes da
paz social.

Somos conclamados pela Palavra de Deus
a buscarmos a paz com todos os homens.
O dito popular é que um mau acordo é
melhor do que uma boa briga. Nossa oração deve ser para
que as pessoas prefiram o acordo à demanda judicial, não
inundando o Judiciário com grande quantidade de ações.

Muitos servos do Senhor integram o Poder Judiciário,
como juízes, advogados, promotores e serventuários.
Ministério não é um chamado apenas para pastores e
diáconos. Nossa profissão é também o nosso ministério.
Somos luz no mundo. Dessa forma, devemos pedir
sabedoria para aqueles que exercem autoridade e que

A nação brasileira tem convivido com um
Poder Judiciário qualificado de lento,
inacessível e caro. Há muitas leis, porém
muita impunidade. Nossa oração deve ser
para que todos, ricos ou pobres, usufruam
do mesmo direito de um julgamento justo
e rápido.

Os crentes devem exercer influência em todos os níveis
de Poder, porque a autoridade que teme ao Senhor agirá
segundo seus mandamentos. Que Deus levante homens e
mulheres cristãos que ajudem a transformar a sociedade
e os poderes constituídos, inclusive o Poder Judiciário.
Oremos por um Poder Judiciário com juízes honestos,
justos, incorruptíveis e que lutem pela paz social e pelo
bem de todos.

Oremos:
1) Pelo Poder Judiciário.
2) Por honestidade em nossa justiça.
3) Por temor de Deus nos ambientes judiciários.
4) Por conversão dos ministros, dos desembargadores, dos juízes e demais autoridades judiciárias.
5) Para que verdadeiramente a justiça seja feita em nossa nação.
Crianças em Oração: Juízes e Promotores do Ministério Público também são autoridades. Eles têm a
responsabilidade de fazer e cumprir as leis. Nós costumamos ouvir pessoas concordando com eles e
outros criticando-os. A Bíblia, no entanto, nos ensina a orar por todo aquele que está numa posição de
autoridade. Ore pelos juízes, promotores e advogados do Brasil. Peça a Deus para que eles sejam corretos
no cumprimento e defesa das leis. Ore por homens e mulheres honestos trabalhando no Poder Judiciário.
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29o dia

1o de outubro

REGIÃO NORTE: OS POVOS
RIBEIRINHOS DA AMAZÔNIA
“Pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido.” Atos 4.20
Os ribeirinhos são pessoas que residem nas proximidades de transporte é o barco de linha, também chamado
dos vários rios da Amazônia e que formam milhares de de recreio.
comunidades, que sobrevivem da pesca, caça, produção
de farinha e colheita do açaí. Suas casas são de madeira e Há mais de 120 anos nós, batistas, estamos na Amazônia,
cobertas de palhas, construídas sobre barrancos. A água desde a chegada dos missionários Eurico e Ida Nelson,
chega a bater no piso das casas. São povos cheios de com a missão pregar o evangelho de Jesus Cristo em
todos os lugares, municípios, rios,
religiosidade. A maioria das comuniparanás, igarapés e lagos. Iniciado
dades tem nome de “santos” católicos.
em 2008, o Projeto Radical Amazônia
Os ribeirinhos são devotos de deuses
Como servos,
nasceu com o objetivo de continuar
diversos, e acreditam nos elementos
devemos não
ganhando esses povos ribeirinhos
das águas e das matas, elementos
para Cristo. O grande desafio é treisobrenaturais do universo sagrado e
só proclamar o
nar e enviar jovens radicais de 18 a
profano do imaginário popular.
evangelho da
40 anos para que evangelizem, dissalvação, mas vivê- cipulem e façam lideres autóctones.
Há cerca de 35 mil comunidades, e
menos de 4% da população é evanlo na sua plenitude.
Precisamos continuar a avançar.
gélica. Só no estado do Amazonas
Ainda temos muito a fazer. Como
são mais de 4 mil comunidades que
ainda não têm a presença de nenhuma igreja evangé- servos, devemos não só proclamar o evangelho da
lica. Na maioria das comunidades ribeirinhas faltam salvação, mas vivê-lo na sua plenitude. Desafiamos você
saneamento básico e atendimento médico. Quando a fazer parte deste projeto, orando e intercedendo até que
muito se tem um agente de saúde. Não existem den- o último ribeirinho seja evangelizado em toda Amazônia.
tistas. O analfabetismo predomina por conta do clima A Bíblia nos diz: “Pois não podemos deixar de falar das
(seca e cheia dos rios) e pela consequente dificuldades coisas que temos visto e ouvido” (Atos 4.20).
de acesso dos moradores à cidade. O principal meio
Oremos:
1) Pela salvação dos ribeirinhos.
2) Pelos missionários e voluntários do Projeto Amazônia.
3) Pela vinda de mais Radicais.
4) Pela base do Projeto Amazônia em Manaus-AM.
5) Pelas ações do Barco Missionário nas mais diversas cidades do Amazonas.

Confira o roteiro de
PGM na página 47.

Crianças em Oração: A região Norte é linda. É lá que está a Amazônia com toda sua riqueza vegetal e
animal. Mas a maior riqueza da Amazônia são as pessoas que vivem nessa região, entre elas os que moram
nas cidades, os ribeirinhos e as diferentes comunidades indígenas. Precisamos orar para que todas essas
pessoas aceitem Jesus. Ore para que muitos missionários sejam enviados à Amazônia; ore pelas pessoas
que trabalham no Projeto Novo Sorriso, que tem por objetivo cuidar dos dentes das crianças que vivem
nessa região. Ore pelas viagens que vários irmãos fazem no Barco O Missionário levando cuidado com a
saúde e a mensagem da salvação para os ribeirinhos.
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2 de outubro

30o dia

SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO
“Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma.” 3ª João 1.2
Na vida só há um bem maior que a saúde: a salvação da
alma. Uma pessoa pode ter tudo o que desejar; não tendo
saúde, sofrerá, não terá qualidade de vida, não será feliz.
O Sistema de Saúde Brasileiro é composto pelo SUS (um
plano público, gratuito), pelos planos de saúde (o usuário
contrata o plano e paga por ele) e pelo atendimento
particular (pago pelo usuário).

a capacidade do SUS de prestar serviços, como, por
exemplo: medicamentos gratuitos para hipertensão e
diabete, Farmácia Popular, prevenção, diagnóstico e
tratamento do câncer do colo do útero e mama, Rede
Cegonha (assistência à mãe e ao bebê) e vacinação.
Temos observado, na prática, que o Sistema de Saúde no
Brasil não tem dado conta da sua tarefa, principalmente
quanto ao setor público.

A Constituição Brasileira de 1988
O SUS, tão bem estruturado nas
afirma ser a saúde um direito de
Que nossos
leis e programas, não tem contodos e dever do Estado promover a
governantes
seguido atingir seus propósitos
atenção à saúde. Para sua execução,
tenham a visão
e tem deixado muitos brasileiros
criou o Sistema Único de Saúde
sem atendimento. O povo vem
(SUS). O SUS teve seus princípios
da necessidade
sofrendo. Um sofrimento acrescido
estabelecidos na Lei Orgânica de
de mudanças no
de humilhação, indignação, falta
Saúde de 1990, que são: a universalidade (o atendimento à saúde
atendimento à saúde. de atendimento médico, filas tanto
para a realização de atendimené direito de todos e obrigação do
tos complementares como para
Estado), a integralidade (todas as
necessidades de saúde devem ser levadas em conta), a a espera de procedimentos, da dificuldade de obter a
equidade (todos devem ter igualdade sem privilégios ou medicação e da falta de leitos hospitalares. Pelo outro
preconceitos) e a descentralização (a responsabilidade lado, vemos os profissionais que trabalham no SUS
desmotivados, insatisfeitos pela baixa remuneração e
de gestão é do município).
pelas precárias condições de trabalho. As verbas têm sido
O SUS é financiado pelos governos federal, estadual e insuficientes para cobrir as necessidades, ou, quando
municipal. O setor privado participa do SUS por meio existem, muitas vezes não chegam ao seu destino. Que
de contratos e convênios de prestação de serviços. nossos governantes tenham a visão da necessidade de
Novos programas e ações foram criados aprimorando mudanças no atendimento à saúde.
Oremos:
1) Pelo Ministério da Saúde e todos os órgãos dos estados e municípios que cuidam da saúde. 2) Por
ações governamentais mais decisivas para a boa saúde do povo brasileiro. 3) Pela ação das igrejas por
meio de ministérios comunitários que incluam a saúde. 4) Pela participação das igrejas nas campanhas
comunitárias de vacinação, saúde bucal, etc. 5) Pelo despertar de mais vocacionados para atuação nas
capelanias hospitalares por todo o Brasil.
Crianças em Oração: Para cuidar da saúde precisamos dos médicos e demais profissionais da área.
Para termos direito a tantos profissionais como esses precisamos do Sistema de Saúde. Às vezes fica
difícil quando nossa família não tem dinheiro para pagar plano de saúde e o atendimento público não
é adequado, quando não há médicos ou faltam vagas no hospital. Muitas pessoas sofrem quando tudo
isso acontece. Precisamos orar pelo nosso povo brasileiro para que todos tenham acesso aos tratamentos
necessários. Ore para que tenhamos ajuda de forma mais direta no cuidado da saúde.
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31o dia

3 de outubro

POLICIAIS E AGENTES DE
SEGURANÇA PÚBLICA
“Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.” Salmo 127.1b
A missão de guardar a cidade é liderada pelo agente cidade, em vão vigia a sentinela” (Sl 127.1b). Por isso, o
público, o policial militar e civil (a palavra policial vem agente público é um instrumento, mas a igreja de Cristo
do grego polis), que deve ser visto como instrumento de é que é o agente de transformação. A responsabilidade
Deus para a paz social. “Todo homem esteja sujeito às de guardar a Terra é de todos nós como povo de Deus:
autoridades superiores; porque não há autoridade que “Tomou, pois o Senhor Deus o homem e o colocou no
não seja de Deus; e as autoridades que existem foram por jardim do Éden para o cultivar e o guardar” (Gn 2.15).
ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem O sistema penitenciário é insuficiente e impotente diante
do quadro em que a sociedade se
trarão sobre si mesmos condenação
encontra. Nenhum sistema humano é
(...). Visto que a autoridade é ministro
satisfatório, senão o Senhor Jesus na
(diakonia) de Deus para teu bem. (...)
Somente o
cidade, dentro dos lares, recebido no
Por esse motivo, também pagais triSenhor Deus
coração do homem. Somente a igreja
buto, porque são ministros (leiturgía)
pode, de fato,
de Cristo pode cumprir essa missão,
de Deus, atendendo constantemente
a este serviço (diakonía)” (Rm 13.1-10
guardar a cidade. de levar o evangelho transformador a
todos.
e 1 Pe 2.13-17).
Devemos orar pelas forças de segurança e pelas autoridades, para que sejam capacitadas, guardadas e usadas por
Deus para a árdua, complexa e divina tarefa de liderança
da guarda da cidade. Sabemos, contudo, que a violência
urbana e familiar é um desafio que vai além da capacidade humana, pois o pecado e as forças das trevas grassam
nas ruas e dentro dos lares. Somente o Senhor Deus pode,
de fato, guardar a cidade. “Se o Senhor não guardar a

Ore pelo Ministério da Justiça, pela Polícia Federal, Polícia
Civil e Militar dos estados, pelo Corpo de Bombeiros e
Defesa Civil. Ore pelo processo de democratização nas
políticas dos direitos sociais, civis e políticos do Brasil.
Ore pelos bombeiros, pelos policiais seu trabalho e suas
famílias. “Procurai a paz da cidade, (...) e orai por ela ao
Senhor, porque na sua paz vós tereis paz” (Jr 29.7).

Oremos:
1) Pelas secretarias de Segurança Pública de cada estado.
2) Pelos agentes de segurança e policiais no cumprimento do seu dever, com honestidade e diligência.
3) Pelos crentes que atuam nestas corporações para que deem bom testemunho da fé.
4) Pelo Ministro da Justiça, Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil.
5) Para que um excelente serviço de capelania militar seja desenvolvido pelas igrejas, para apoio e
evangelização.
Crianças em Oração: A polícia existe para cuidar da segurança das cidades. Precisamos orar para que
a paz esteja na cidade e não tenhamos tantas notícias de assaltos, furtos e mortes nos jornais. Ore pelos
policiais federais, civis e militares. Ore também pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil que trabalham
muito para socorrer e deixar as pessoas em segurança quando elas passam por situações de perigo.
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32o dia

4 de outubro

VOCACIONADOS –
OBREIROS PARA A SEARA
“A seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da
seara que mande trabalhadores para a sua seara.” Mateus 9.37,38
A palavra vocacionado tem o sentido de chamado,
qualificado ou habilitado para uma função. Na vida cristã,
todos somos chamados para desempenhar algum serviço
no reino de Deus. O apóstolo Paulo apela: “Rogo-vos,
pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da
vocação com que fostes chamados” (Ef 4.1).

A igreja de Cristo deve assumir uma nova postura. Ela
precisa ser mais sensível às necessidades do mundo,
que são bem maiores do que podemos imaginar. Onde
estão os obreiros? Como diz a letra do hino 434 do Cantor
Cristão: “Oh, onde os obreiros pra trabalhar”?!

De acordo com as estatísticas das agências missionárias, de
A palavra vocação também indica a maneira como o crente cada 100 vocacionados que se decidem nas igrejas, apenas
10 seguem para o campo. A mesma
deve andar. R. N. Champlin diz: “este é o
pesquisa aponta as causas: falta de
privilégio e o destino cristão (...). Quem
Na
vida
cristã,
todos
orientação por parte dos líderes,
foi chamado ou vocacionado passou a
falta de informação das igrejas, falta
fazer parte da igreja, e compartilha do
somos chamados
de estrutura familiar, dificuldades
seu elevado chamamento”. Somente
para desempenhar
financeiras das famílias e falta de
por meio do envolvimento com a igreja
informação sobre as agências missioé que o Espírito Santo nos revela aquilo
algum serviço no
nárias. Com todas essas dificuldades,
que podemos ou devemos fazer no
reino de Deus.
a chama de missões se apaga no
Reino de Deus.
coração dos vocacionados.
Em grego, o MISSIONÁRIO é designado pelo termo APÓSTOLO, que significa aquele que foi enviado. Isso nos transporta Os desafios do Brasil e do mundo são grandes. Chegamos aos
para o início do cristianismo, quando Jesus chamou os doze sete bilhões de habitantes no planeta Terra. Desses, cerca de
a fim de enviá-los a anunciar as Boas-Novas. O evangelista dois bilhões são cristãos, mas apenas um terço deles tem um
Mateus narra um episódio interessante com Jesus. Ele compromisso real com Cristo. No Brasil, a estatística aponta
andava pelas cidades e aldeias e, vendo a multidão, disse: noventa por cento de cristãos e, destes, apenas vinte por
“(...) a seara é realmente grande, mas os trabalhadores cento de evangélicos. Chegamos então à mesma conclusão
são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande de Jesus: “A seara é realmente grande, mas os trabalhadores
são poucos (...)”. Qual a parte que cabe a mim?
trabalhadores para a sua seara.” (Mt 9.37,38).
Oremos:
1) Pelos vocacionados para o ministério.
2) Pelo apoio das igrejas e da denominação.
3) Para que esses vocacionados recebam a melhor capacitação possível.
4) Para que mantenham a chama acesa da vocação.
5) Para que já estejam engajados na conquista de vidas para Jesus.
Crianças em Oração: Vocacionados são todos aqueles que sentem um chamado especial para servir a Deus
de uma forma mais intensa. Em geral, são os pastores e missionários que chamamos de vocacionados. Ore
por vocacionados para serem enviados aos lugares onde o nome de Jesus ainda não foi anunciado. Ore
para que as igrejas trabalhem para que mais crianças, adolescentes e jovens sejam vocacionados. Ore para
que as igrejas apoiem aqueles que são vocacionados e ajudem no preparo da tarefa que vão desempenhar.
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33o dia

5 de outubro

UM DESAFIO CHAMADO
REGIÃO SUL DO BRASIL
“E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.” Marcos 16.15
A Região Sul é a menor entre as regiões brasileiras, com
apenas três Estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. Ao todo, a região sul possui 1.191 municípios. Mesmo sendo a menor região em área territorial, é a terceira
maior do país em número de habitantes e a segunda em
densidade populacional, atrás somente da região Sudeste.

eminentemente católica, tanto devido à colonização
quanto à imigração. Ainda hoje 70% dos paranaenses
declaram-se católicos. Contudo, muitos desses católicos
também praticam algum tipo de ritual de origem africana.

Paraná: São diversas as manifestações religiosas presentes no Estado, desenvolvido sobre uma matriz social

É tempo de clamarmos ao Senhor Jesus pela transformação do Sul do Brasil!

Santa Catarina: Os evangélicos passaram de 15,4% da
população em 2000 para 22,2% em 2010. A pesquisa
A Região Sul foi povoada por imigrantes europeus, indica também o aumento do total de espíritas, dos
que se declararam sem religião,
sobretudo, italianos, alemães e
ainda que em ritmo inferior ao da
poloneses. Os imigrantes, assim
como suas descendências diretas,
É tempo de clamarmos década anterior, e do conjunto
pertencente às outras religiositêm conseguido preservar as maao Senhor Jesus pela
dades.
nifestações culturais trazidas dos
países europeus. Geralmente, eles
transformação do Sul
Rio Grande do Sul: Tem a maior
se agrupam em forma de colônias
do
Brasil!
diversidade religiosa do país,
divididas de acordo com a origem
com vários municípios majoritade cada país.
riamente católicos, evangélicos, umbandistas, islâmicos
A Região Sul do Brasil tem uma população predominante e até mórmons. Também tem a capital mais judaica do
de católicos, herança principalmente da imigração italiana Brasil. Em recente pesquisa, Porto Alegre foi considerada
e polonesa. Esse catolicismo convive muito bem com o a cidade com maior número de jovens consumindo
sincretismo, maquiando consideravelmente a verdadeira bebidas alcoólicas, em todo o Brasil. A cada 50 minutos
face das crenças do povo sulista. Há também uma grande uma pessoa tenta o suicídio no RS, tornando-o o Estado
influência dos luteranos, por parte dos imigrantes alemães. com o maior número de suicídios em território nacional.

Oremos:
1) Pelo despertamento dos batistas do Sul para a necessidade da multiplicação de discípulos. 2) Para que os
pastores e líderes do Sul se conscientizem para a necessidade e realidade da nossa região e formem mais líderes
e os capacite a plantarem novas igrejas. 3) Por maior espírito de cooperação entre as igrejas. 4) Pelo povo do Sul
que precisa ser alcançado. 5) Para que os Batistas do Brasil clamem ao Senhor e enviem mais trabalhadores.
Crianças em Oração: A região Sul é a menor entre as regiões brasileiras, pois só possui três estados. Menor em
tamanho e não em importância. É uma região linda com diferentes culturas: alemã, italiana, polonesa, etc. Tem
uma comida muito gostosa e produz frutas deliciosas como a uva e a maçã. É também uma região onde muitas
pessoas ainda não conhecem Jesus, um lugar onde as religiões escravizam as pessoas e elas não conseguem
entender o amor de Deus. Precisamos orar para que Deus mude essa realidade. Ore pela salvação do povo
gaúcho, catarinense e paranaense; ore por mais missionários evangelizando e plantando igrejas nessa região; ore
para que as crianças do Sul recebam Jesus no coração e uma nova geração de discípulos cresça naquela região.
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34o dia

6 de outubro

SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO
“Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento.” Provérbios 3.13
A educação é a chave para o desenvolvimento humano.
Sua eficiência impacta diretamente a sociedade em todos
os seus aspectos. Um país só alcança estágios superiores
de desenvolvimento quando coloca a educação como
prioridade. Se a educação avança, geralmente também
se desenvolvem a saúde, a segurança e os demais indicadores de qualidade de vida. Quando isto não acontece,
reinam as desigualdades e a injustiça social, levando o
povo ao sofrimento.

educação. Agir, planejadamente, para avançarmos mais
rápido nessa área tão estratégica, sob pena de o nosso
povo continuar sendo sacrificado, na espera por melhores
oportunidades de emprego e renda, enfim, por uma vida
mais digna e com mais qualidade.

Também, neste contexto educacional brasileiro, temos
a educação confessional, com destaque para as escolas
ligadas direta ou indiretamente
à Convenção Batista Brasileira,
como colégios batistas, faculdades
Sabemos que, apesar dos atuais
Ó Senhor Deus,
e seminários. Devemos orar pelos
esforços dos dirigentes da nação,
abençoe a educação
educandários da denominação,
o Sistema Educacional Brasileiro
pois são aliados importantes para
apresenta sérias deficiências. Por
do Brasil!
o cumprimento da missão da igreisso os nossos alunos frequentam
ja. Essas escolas batistas cumprem
os últimos lugares na classificação
dos rankings internacionais. Professores reclamam das uma missão de natureza missionário-educacional, pois,
condições de trabalho e dos salários, os alunos pouco enquanto ensinam o português, a matemática e outras
aprendem e o prejuízo é de toda a sociedade. A situação ciências, também vivem e transmitem a Palavra Viva de
Deus. Precisamos, ainda, rogar as bênçãos de Deus para
exige decisões para a melhoria.
que as escolas de formação ministerial sejam fortalecidas
Neste cenário, nós, batistas, precisamos orar e agir em em sua missão, para que produzam líderes com o perfil
favor da educação em nosso Brasil. Orar, para que o de competências suficiente para assumir a obra de Deus
Senhor Deus dê sabedoria aos dirigentes e gestores, para na terra. Ó Senhor Deus, abençoe a educação do Brasil!
que tomem as decisões necessárias ao progresso da

Oremos:
1) Pelo Sistema Educacional Brasileiro.
2) Pelos alunos e pela direção dos colégios batistas do Brasil.
3) Pela retomada e ampliação da visão evangelística de cada colégio.
4) Pela saúde financeira dos nossos colégios.
5) Pela evangelização dos estudantes do Brasil.
Crianças em Oração: A educação nos faz pessoas melhores em vários sentidos e a escola é muito
importante para a educação das crianças brasileiras. Precisamos orar para que a escola não seja um lugar
de violência e de aprendizado de coisas que desagradam a Deus, e sim um lugar que ajude no aumento
do conhecimento. Ore pelos professores, diretores e funcionários das escolas. Ore pelos alunos. Ore para
que a Bíblia seja ensinada nas escolas livremente.
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35o dia

7 de outubro

ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
“Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento”. Provérbios 3.13
A universidade sempre foi sinônimo de preparo para uma Será que vale a pena investir em universitários?
carreira mais próspera, em que melhores oportunidades
profissionais e remuneração surgiriam. No entanto, cada Grandes avivamentos aconteceram porque grupos de
vez mais a universidade é sinônimo de libertinagem estudantes decidiram buscar a Deus em salas de universexual, ceticismo quanto à instituição religiosa, oposição sidades. Ali a glória de Deus foi derramada e se espalhou
à Bíblia, entre outras influências. Porém a universidade é por toda a nação. Foi assim na histórica Universidade
estratégica para qualquer objetivo sociopolítico-filosófico de Yale, que à época era um dos focos do liberalismo
moral e do descrédito da fé cristã.
em uma nação. A universidade é
Mas foi nesse meio universitário que
o palco de ensaio daqueles que
as coisas mudaram depois que o seu
conduzirão as esferas de liderança
Oremos pelas
novo reitor, Timothy Dwight, assumiu
do país. Dali sairão juízes, médicos,
universidades
uma nova postura diante de Deus e
executivos, enfim, muitos formadores
e preparemos
dos homens. Entre os anos de 1795 e
de opinião.
1802, a Universidade de Yale passou a
nossos jovens para
ser o palco de um genuíno avivamenA universidade também é estratégica
influenciá-las.
to. O local passou a ter dias de oração
para alvos espirituais. É a oportue as igrejas foram revitalizadas e o
nidade de pegar pessoas ainda em
número de seus membros multiplicados por dez.
formação e dar uma visão clara do que é o evangelho.
Qual é o problema, então? O problema é que não
conscientizamos nossos jovens para uma atitude de
influência na universidade, anunciando sem qualquer
constrangimento sua fé em Jesus. É bem verdade que
alguns grupos missionários têm trabalhos específicos
para universitários, mas o envolvimento dos estudantes
evangélicos é ínfimo.

O avivamento na Universidade de Princeton (1815) foi
outro que mostrou a estreita ligação entre avivamento
e missões. Em 70 anos de história (1812-1882), 204
formandos foram para os campos missionários. Oremos
pelas universidades e preparemos nossos jovens para
influenciá-las. Apoiemos as agências missionárias que
investem em estudantes! Que o avivamento chegue logo!

Oremos:
1) Para que os estudantes evangélicos sejam influenciados pela fé em Jesus.
2) Por uma visão das igrejas e dos pastores para investimento espiritual nos universitários crentes.
3) Pelo Programa Somos UM – Universitários Missionários.
4) Para que cada crente universitário aproveite as oportunidades para compartilhar sua fé em Jesus e seja
um missionário em sua universidade.
5) Pelos professores cristãos que atuam no contexto universitário brasileiro.
Crianças em Oração: Temos muitas etapas de estudos pela frente. A universidade é uma delas. Certamente
muitas pessoas já devem ter perguntado o que você vai querer ser quando crescer. Independentemente
do que escolher, provavelmente precisará passar pela universidade. Ore para que quando chegar na
universidade você tenha a coragem de falar de Jesus e viver como amigo dele sem se envergonhar. Ore
pelos jovens que estão estudando na universidade hoje para que sejam pessoas que compartilham a fé
e não neguem que amam Jesus.
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8 de outubro

36o dia

NORDESTE, O DESAFIO QUE CLAMA:
“QUEM ME VALERÁ?”
“Ouve, ó Israel! O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todas as tuas forças.” Deuteronômio 6.4,5
A Região Nordeste é um dos maiores desafios missionários do Brasil. Habitada por um povo alegre e
aguerrido, é a segunda maior população do país, e um
vasto território que abriga povos de diversas culturas
e etnias.

em renda per capita e os dois piores em mortalidade
infantil.
O sertanejo sofre com a miséria e os mais assustadores
índices de subnutrição, além do analfabetismo. Vivendo
de uma religiosidade mística – apesar da influência
católica –, este povo idolatra figuras como padre Cícero
e frei Damião.

Como alvo a ser alcançado pelo evangelho se destaca
a região do semiárido, correspondentes a 57,4% da área total da região.
Caracteriza-se pelo clima quente e
O Nordeste carece O sertanejo é simples, ingênuo e de
boa vontade, um povo aberto para o
seco devido à escassez de chuvas,
de obreiros.
evangelho bíblico e com muita sede
numa região popularmente conhecida
da verdade. Clama por Jesus para a
como sertão. Nessa área do Nordeste
habitam 21.365.929 pessoas em 1.050 municípios (58,53% salvação da alma e de projetos de compaixão e graça que
do total de municípios do Nordeste), sendo 38% na zona minimizem os sofrimentos do corpo.
rural (IBGE 2010). Estima-se que haja 6.000 comunidades
O Nordeste carece de obreiros que andem com Deus,
sertanejas na região Nordeste (Juvep).
ouçam a voz dele e o obedeçam, que se identifiquem
Os habitantes do sertão que se declaram evangélicos com o povo e sua cultura, dispostos a avançar com o
são 5,5% da população. O maior desafio é na zona evangelho por meio do relacionamento discipulador,
rural, que conta com menos de 2% de evangélicos, o formação de líderes autóctones (da terra) e plantação de
menor percentual de evangélicos do país . O Nordeste igrejas nas cidades, povoados e no sertão, levando este
possui o pior município em saneamento, os três piores povo a amar o único Deus verdadeiro, Jesus.
Oremos:
1) Para que o evangelho alcance a todos os povos do nordeste brasileiro: os
Sertanejos, ribeirinhos do Rio São Francisco, índios, quilombolas e ciganos. 2)
Pelos missionários em atuação no Nordeste e seus familiares. 3) Por mais obreiros Confira o roteiro de
para plantação de 1.953 igrejas multiplicadoras nesta região. 4) Para que a água PGM na página 47.
da vida regue o coração do nordestino e gere fontes de água viva que jorrem
para a vida eterna. 5) Cantando: “Vem, Jesus, liberta o coração do nordestino, do homem do menino que
nasceu aqui. Vem, transforma, muda a sua história, faze-o feliz!”
Crianças em Oração: A região Nordeste possui muitas belezas naturais e também muitas dificuldades
para o povo, como a seca em algumas localidades. Há muita gente que precisa conhecer Jesus nessa
região, porém muitas dessas pessoas ainda preferem seguir os santos, especialmente um, chamado Padre
Cícero. Deus não fica feliz com isso porque somente Ele deve ser adorado. Portanto, precisamos orar para
que mais missionários sejam enviados ao Nordeste para anunciar Jesus. Ore pela salvação de todos os
nordestinos, os que vivem no interior e nas grandes cidades. Ore pelas crianças que sofrem muito por
causa da seca. Ore para que novas igrejas sejam iniciadas no Nordeste.
40 Dias de Oração pelo Brasil | 39

3886 - JMN - Textos dos 40 dias 205 x 270 rev_1707.indd 39

18/07/2017 11:49:17

37o dia

9 de outubro

ÉTICA NOS NEGÓCIOS
“Seja o seu sim, sim, e o seu não, não; o que passar disso vem do Maligno.” Mateus 5.37
A ética é externada e praticada de acordo com o caráter
de cada pessoa. Para que consigamos padrões éticos desejáveis, é preciso que o caráter pessoal e coletivo sejam
transformados e formados por princípios norteados por
Deus. As Escrituras Sagradas têm inúmeros conselhos
práticos para um bom desempenho de conduta. Como
exemplo, Mateus 5.37: “Seja o seu sim, sim, e o seu não,
não; o que passar disso vem do maligno”. O apóstolo
Paulo diz a Timóteo: “Sê o exemplo
dos fiéis na palavra, no trato...”.

Tanto nos grandes negócios como nas pequenas transações – como, por exemplo, ao comprar um produto sem
emissão de nota fiscal sonegando o imposto, ou pedir apenas um recibo para obter, ilusoriamente, mais descontos
e ganhos nos negócios – todos podemos quebrar a ética.

Costumo dizer que “O Brasil tem jeito – Jesus!”. É Jesus
entronizado no coração das pessoas quem vai formar
um padrão de ética que venha
beneficiar a sociedade. Os cristãos
serão pessoas que mudarão o
O Brasil será melhor
comportamento da sociedade
se eu e você fizermos
quando nas negociações deixarem
a marca da ética cristã.
negociações éticas.

Uma das áreas em que temos mais
oportunidades de exercer uma
ética segundo padrões bíblicos é
a dos negócios. A vida é cheia de
negociações: negociamos compromissos, bens e produtos, serviços, sentimentos e
ideias. Quando dizemos que o nosso relacionamento nos
negócios deve ser ético, estamos afirmando a atitude de
um caráter que ama e respeita o próximo.

Portanto, ao negociar um Mercedes
ou um alfinete, sejamos éticos. Quando agimos com
ética combatemos a corrupção, a miséria e promovemos
qualidade de vida para o brasileiro. O Brasil será melhor
se eu e você fizermos negociações éticas.

Infelizmente a cultura de levar vantagens e “se dar bem”
está impregnada na sociedade brasileira, e, o que é mais
grave, tem penetrado nos arraiais das igrejas onde muitos
dos “evangélicos” não sabem discernir o que é e o que
não é ético.

Moldemos nosso comportamento no padrão de ética de
Jesus. Vale a pena a leitura de Mateus capítulos 5, 6 e 7, o
Sermão da Montanha, nosso código de ética. Oremos para
que como cristãos façamos diferença no Brasil e consigamos
uma sociedade mais justa, digna e dirigida por padrões éticos.

Oremos:
1) Pela ética nos negócios.
2) Pelo bom testemunho dos crentes diante dos empresários ou empregados.
3) Para que haja honestidade e autenticidade nos vendedores.
4) Para que os empresários crentes sejam portadores da verdade nos negócios.
5) Para que o Brasil seja transformado pela pregação do evangelho.
Crianças em Oração: Precisamos ter um coração cheio de vontade de fazer o que é certo e lutar por isso.
Muitas vezes vamos ter vontade de fazer o que é errado só para levar alguma vantagem, mas precisamos
orar pedindo a Deus ajuda para sermos fortes e não escolhermos as coisas erradas só porque elas podem
nos trazer benefício. Ore para que você dê bom exemplo em tudo o que fizer no dia a dia. Ore para que
todas as pessoas que conhecem Jesus sejam honestas nas coisas e negócios que fazem.
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38o dia

10 de outubro

UNIDADE E COOPERAÇÃO ENTRE
AS IGREJAS E ORGANIZAÇÕES
“Não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação; pois,
com tais sacrifícios, Deus se compraz.” Hebreus 1.16
A cooperação é uma das mais intensas formas de atuação Atualmente, os processos de cooperação estão em
dos batistas, aliás, da igreja neotestamentária. Numa bastante evidência em todos os segmentos da sociedade.
leitura do livro de Atos fica bem evidente esta forma de Se bem que com uma nomenclatura diferente, mas com
atuação da igreja em toda a sua história. Não poderia ser os mesmos princípios de cooperatividade, que são os
diferente entre os batistas, que reconhecidamente são programas de voluntariado, as formações dos mutirões
neotestamentários. A cooperação é a essência do sistema para resolver dificuldades momentâneas ou mesmo resbatista. Trabalhar junto tem sido o segredo da obra gatar direitos de um grupo em determinada comunidade.
realizada. Tem sido o ponto para onde
A igreja tem sido ao longo do tempo o
convergem as autonomias e indepenA cooperação
organismo com o maior potencial de
dências, reforçando a interdependência
e o compartilhar dos mesmos objetivos.
é a essência do agregar pessoas para as atividades de
cooperação. Não somente nos aspectos
sistema batista. relativos às atividades especificamente
Especificamente, a igreja é o único orde culto mas também nas ações de
ganismo a que encontramos referência
direta na Bíblia. Porém, os ensinamentos e a prática de atendimento de modo geral à sociedade, quer seja de
procedimentos cooperativos nos conduzem na direção de forma sistemática em atendimentos aos necessitados,
hoje reunirmos esforços de cooperação por intermédio quer na informação e formação dos aspectos de cidaorganizações eclesiásticas que se tornem instrumentos dania, de higiene e saúde, de educação, como nos casos
com o apoio e controle das igrejas, para a realização dos emergenciais.
propósitos que têm em comum.
É responsabilidade da igreja e de sua liderança praticar e
Em toda a Bíblia são inúmeros os textos que apresentam ensinar este processo de cooperação, não somente aos
exemplos de cooperação e solidariedade entre o povo de membros mas a toda a sociedade, na comunidade onde
Deus, da maneira como Deus age e de como quer o seu ela está inserida. Primeiro, porque faz parte da missão.
povo proceda ao lhe ensinar a cooperação como forma Segundo, porque é uma das formas mais eficientes para
alcançar as pessoas que precisam da verdade que liberta.
de atingir seus objetivos.
Oremos:
1) Pela Convenção Batista Brasileira, sua diretoria e organizações.
2) Para que a cooperação e o apoio mútuo sejam fortalecidos entre as igrejas, convenções e organizações.
3) Para que Deus nos envie um grande despertamento espiritual.
4) Para que todos nos unamos para a conquista da Pátria e do mundo para Jesus.
5) Para que todos cooperemos para o êxito da evangelização no Brasil.
Crianças em Oração: Crianças Intercessoras: Cooperar é ajudar. As igrejas batistas têm por costume ajudar
umas às outras de várias formas diferentes. Essa cooperação tem facilitado o crescimento do evangelho no
Brasil e no mundo. Ore pelas igrejas que fazem parte da Convenção Batista Brasileira. Ore pelas pessoas
que trabalham nas organizações ligadas à Convenção, especialmente nas instituições missionárias (Junta
de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, União Feminina Missionária Batista Brasileira).
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39o dia

11 de outubro

REGIÃO CENTRO-OESTE:
CLAME PELO CORAÇÃO DO BRASIL
“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em
Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra.” Atos 1.8
A região Centro-Oeste do Brasil tinha em 2016 a popula- somos instrumentos dele para tal tarefa. A oração deve
ção de 15.660.988 habitantes. É cenário de diversidade ocupar o espaço da reclamação! A confiança no Poder
social e econômica com desafios intimidadores, que de Deus deve superar o temor do fracasso diante desses
vão do cerrado aos grandes centros urbanos, de co- desafios pois nosso Deus é vitorioso sobre tudo isso e os
munidades ribeirinhas a grandes fazendas, da 2ª maior seus servos estão sob sua proteção no desempenho do
população indígena do Mato Grosso do Sul ao polo serviço cristão: Multiplicar Discípulos!
industrial em Anápolis-GO. Grandes distâncias com
área de 1.606.371Km2, desemprego, uso de drogas, a Vemos claramente o quanto Deus tem realizado através
de Relacionamentos Discipuladores
superficialidade nos relacionamentos
nos projetos de plantação de igrejas,
entre outras mazelas. Nos últimos dias
transformando, dando sentido às vidas
vemos o que nosso país tem passado
A oração deve
outrora perdidas e sem esperança. As
com tantas notícias envolvendo nosocupar o espaço
igrejas também têm tido uma abertura
sos governantes e corrupção. na últimuito grande para chegar até as pessoas
ma estimativa seriam R$ 42,8 bilhões
da reclamação!
através dos Pequenos Grupos Multide reais desviados. Paira a incerteza
plicadores. Essa tem sido uma grande
de como será o nosso futuro com um
sistema tão corrompido comandando a nação brasileira. estratégia para o Evangelho chegar aos lares e as pessoas
Esses desafios devem ser vistos como oportunidade de que estavam sem Deus, principalmente na população
urbana, que é de 88,8 % na região Centro-Oeste.
mostrar o que nosso Deus é capaz de fazer.
Mesmo diante da dimensão desses desafios, cremos que
Jesus transforma qualquer uma dessas situações e que

Precisamos de suas orações para que jamais recuemos
naquilo que Deus nos mandou fazer.

Oremos:
1) Pela saúde física, emocional e espiritual das famílias missionárias que estão sendo desafiadas todos
os dias a avançar mais.
2) Pelo futuro de nosso país diante de todos os acontecimentos dos últimos dias.
3) Pelo alcance das comunidades ribeirinhas do Rio Paraná e Rio Paraguai.
4) Pela evangelização das comunidades indígenas.
5) Pela salvação do povo do Centro-Oeste.
Crianças em Oração: Você já ouviu falar do Pantanal? Ele fica na região Centro Oeste junto com outras
belezas que existem lá. É uma região onde vivem muitas pessoas que ainda precisam conhecer Jesus.
Ore por mais missionários para evangelizar e iniciar novas igrejas na região Centro Oeste. Ore pelas
comunidades ribeirinhas que também vivem nessa região. Ore pela salvação das pessoas que vivem
nessa região.
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40o dia

12 de outubro

CRIANÇAS - “NÃO AS IMPEÇAIS”!
“Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos, e orasse;
mas os discípulos as impediam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os impeçais
de vir a mim, porque dos tais é o Reino dos céus.” Mateus 19.13,14
Temos perante Deus esta responsabilidade com as crianças: ensinar-lhes quem é Jesus, que Ele as ama e quer
abençoá-las. Talvez não estejamos impedindo que elas
se acheguem a Jesus, mas será que não estamos sendo
omissos no cumprimento de nossa tarefa de levá-las a
conhecer nosso Salvador?
Vemos crianças desrespeitosas, que
agridem os pais e professores, que
são desobedientes e revoltadas. Tal
comportamento se deve à falta de
uma disciplina firme, baseada nos
ensinos de Jesus e à prática de uma
condescendência comprometedora,
que faz com que o NÃO muitas vezes
vire SIM.

a criança dizer ao telefone que ela, a mãe, não estava.
Dessa e de muitas outras maneiras podemos impedir uma
criança de conhecer verdadeiramente Jesus.

Em Deuteronômio 6.4-7, lemos que se deve ensinar a
criança sobre Deus a tempo e fora de tempo: assentado
em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Temos falado de Jesus dessa
maneira a nossos filhos? Temos
Não sejamos
investido tempo em intercessões por
eles e na companhia deles? Temos
omissos. Levemos a
ao Senhor sabedoria para
mensagem de Jesus pedindo
criá-los?

às crianças que
estão à nossa volta.

Precisamos ter sempre em mente que podemos impedi-las de conhecer Jesus. Isso ocorre quando deixamos de
lhes ensinar as verdades bíblicas e quando não obedecemos a essas verdades. Não viver o que se ensina é um
desastre na formação do caráter das crianças que estão
à nossa volta. Lembro a história da mãe que castigava a
filha quando esta mentia, mas que logo depois mandava

Como professores e líderes de crianças, temos ensinado, com a Bíblia na
mão, o quanto Deus as ama e como
devemos viver para conhecê-lo e agradar-lhe cada vez
mais? Quanto tempo gastamos em oração por nossas
crianças? “Não tenho filhos nem sou professor de crianças” – você pode alegar. Mas e os seus sobrinhos, primos,
vizinhos e conhecidos? Eles também precisam conhecer
Jesus. Não sejamos omissos. Levemos a mensagem de
Jesus às crianças que estão à nossa volta.

Oremos:
1) Pela evangelização das crianças.
2) Para que os pais e responsáveis as ensinem nos caminhos de Deus.
3) Para que os lares cristãos realizem o culto doméstico.
4) Para que tenham acesso aos bancos escolares e uma educação secular de qualidade.
5) Para que, neste dia 12 de outubro, mais do que presentes, compartilhemos o maior presente com cada
criança brasileira, que é Cristo Jesus.
Crianças em Oração: Deus ama muito as crianças e deseja que todas elas o conheçam. Você já conhece
Jesus, não é mesmo? Já parou para pensar nas milhares de crianças que ainda não tiveram a mesma
oportunidade? Precisamos orar por elas. Ore pela evangelização das crianças; ore para que as famílias
ajudem as crianças a aprenderem a Bíblia descobrindo verdades maravilhosas. Ore pelas crianças que
vivem em perigo nas cidades para que Deus cuide delas e envie pessoas para ajudá-las.
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ROTEIROS PARA
PEQUENOS GRUPOS MULTIPLICADORES

1a SEMANA

2a SEMANA

Baseado na meditação do dia 3 de setembro

Baseado na meditação do dia 10 de setembro

AVIVAMENTO
ESPIRITUAL

DEPENDENCIA
QUÍMICA, UM
DESAFIO

Quebra-gelo (5 min) – Se alguém fosse escrever um livro
sobre você no final da sua vida, como você gostaria que
fosse o título do livro?
Tempo de Orar (5 min) – Vamos orar pelo encontro de hoje.
Tempo de Cantar (5 min) – Escolha algum cântico
conhecido que de preferência combine com o tema.
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) – Leia
a meditação do dia e depois envolva os presentes nas
seguintes perguntas:
1. De que maneiras Deus costuma falar com você?
2. Quando você ouve histórias de avivamentos e grandes
homens de Deus do passado, que sentimentos são
despertados em você?
3. O que precisa mudar em sua vida para que você
experimente mais de Deus?
Tempo de Orar (10 min) – Divida o grupo em duplas ou
trios e orem pelos pedidos do dia.
Tempo de Multiplicar (5 min) – Orem por amigos e
vizinhos que precisam de salvação.

^

Quebra-gelo (5 min) – Existe alguma coisa que você
tenha muita dificuldade em ficar sem (ex.: redes sociais,
televisão, refrigerante, chocolate, etc.)?
Tempo de Orar (5 min) – Vamos orar para que a presença
de Deus seja perceptível hoje entre nós.
Tempo de Cantar (5 min) – Escolha um cântico que fale
sobre nossa missão de amar as pessoas.
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) – Leia
a meditação do dia e depois envolva os presentes nas
seguintes perguntas:
1. Em sua opinião, o que leva uma pessoa ao uso e abuso
de drogas lícitas e ilícitas?
2. Você já teve alguma experiência (positiva ou negativa)
ao ministrar a um dependente químico? O que você
aprendeu com essa experiência?
3. O que você pode fazer, além do que já tem feito, para
ajudar a aliviar esse grande problema?
Tempo de Orar (10 min) – Se for possível, peça a cinco
pessoas para orarem em voz alta pelos pedidos do dia.
Tempo de Multiplicar (5 min) – Orem por amigos e
conhecidos que estejam passando pelos problemas
enfatizados neste encontro.
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3a SEMANA

4a SEMANA

Baseado na meditação do dia 17 de setembro

Baseado na meditação do dia 24 de setembro

O CLAMOR DO
^
SILENCIO

SISTEMA PRISIONAL

Quebra-gelo (5 min) – Alguém sabe soletrar seu próprio
nome em Libras? Peça para demonstrar!
Tempo de Orar (5 min) – Vamos pedir a direção de Deus
para nosso encontro de hoje.
Tempo de Cantar (5 min) – Escolha um cântico que fale
sobre a soberania de Deus em tudo.
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) – Leia
a meditação do dia e depois envolva os presentes nas
seguintes perguntas:
1. Após ouvir essas informações sobre a realidade dos
surdos, qual delas chamou sua atenção e por quê?
2. Em sua opinião, quais são as maiores dificuldades que
um surdo enfrenta?
3. O que você pode fazer para ajudar a levar os surdos a
Jesus?
Tempo de Orar (10 min) – Peça a alguém para ler os
pedidos do dia e orem em seguida.
Tempo de Multiplicar (5 min) – Orem pelos seus alvos
de oração.

Quebra-gelo (5 min) – Imagine-se preso em uma
penitenciária. Agora, compartilhe: com que frequência
você gostaria de receber uma visita?
Tempo de Orar (5 min) – Vamos agradecer pela bênção
que é estarmos juntos hoje.
Tempo de Cantar (5 min) – Escolha uma música que fale
sobre a liberdade que encontramos em Cristo.
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) – Leia
a meditação do dia e depois envolva os presentes nas
seguintes questões:
1. Cite algumas razões para pregarmos o evangelho aos
presos.
2. Quais as suas maiores dificuldades em relação ao
ministério com os presos?
3. Se você fosse escrever uma carta a um preso, o que
você diria?
Tempo de Orar (10 min) – Leia pausadamente os
pedidos do dia, enquanto todos oram silenciosamente
por eles.
Tempo de Multiplicar (5 min) – Compartilhem o nome
das pessoas por quem estão orando e orem uns pelos
alvos dos outros.
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5a SEMANA

Baseado na meditação do dia 1º de outubro

Baseado na meditação do dia 8 de outubro

REGIÃO NORTE:
OS POVOS
RIBEIRINHOS DA
AMAZÔNIA

NORDESTE, O
DESAFIO QUE
CLAMA:
“QUEM ME VALERÁ?”

Quebra-gelo (5 min) – Você já esteve dentro de um
barco? Qual foi a sensação?

Quebra-gelo (5 min) – Você já passou algum tempo
com falta de água em sua cidade? Qual foi sua principal
dificuldade?

Tempo de Orar (5 min) – Vamos pedir que Deus nos dê
corações sensíveis a sua voz hoje.
Tempo de Cantar (5 min) – Escolha uma música que
fale de missões.
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) – Leia
a meditação do dia e depois envolva os presentes nas
seguintes perguntas:
1. Se você fosse morar numa comunidade ribeirinha, do
que mais sentiria falta?
2. O que está em suas mãos para aliviar o sofrimento dos
ribeirinhos hoje?
3. O que você acha que está faltando para o envio de mais
missionários para alcançar a Amazônia?
Tempo de Orar (10 min) – Reúnam-se em duplas e
dividam os pedidos de oração do dia.
Tempo de Multiplicar (5 min) – Pensem juntos em
algum encontro especial do PGM, talvez em outro lugar,
com o foco de trazer mais visitantes.

6a SEMANA

Tempo de Orar (5 min) – Vamos agradecer pelo cuidado
de Deus por nós todo o tempo.
Tempo de Cantar (5 min) – Escolha uma música que fale
de Deus como o único Deus verdadeiro.
Tempo de Compartilhar a Palavra (25 min) – Leia
a meditação do dia e depois envolva os presentes nas
seguintes perguntas:
1. Como você acha que seria a experiência de atuar
durante alguns meses como missionário Radical Sertão?
2. Dentre as muitas necessidades do Nordeste, qual é a
que mais lhe toca o coração? Por quê?
3. Como você responderia se Deus chamasse você para a
obra missionária em tempo integral?
Tempo de Orar (10 min) – Leia os pedidos e peça para
um voluntário orar um por um à medida que se sensibilize
com uma necessidade específica do Nordeste.
Tempo de Multiplicar (5 min) – Orem juntos por seus
alvos de oração.
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Autores das Reflexões Diárias
Este Guia apresenta devocionais e motivos de oração para cada um dos 40 dias da campanha, escritas por irmãos e
irmãs que sonham em ver o Brasil transformado. Agradecemos a participação de todos que se dedicaram a escrevê-las.

Dias

1. Paschoal Piragine Jr. – Pastor da 1ª IB Curitiba (PR)
2. Gilberto Wegermann – Pastor da 3ª IB Plano Piloto
– Brasília (DF)
3. Valdemar Figueredo Filho – Doutor em Teologia e
Ciências Sociais e Professor da Escola Superior de
Propaganda e Marketing - ESPM
4. Luiz Roberto Silvado – Pastor da IB Bacacheri –
Curitiba (PR) e Presidente da Convenção Batista
Brasileira
5. Fernando Brandão – Pastor, diretor executivo de
Missões Nacionais
6. Celso Ribeiro Filho – Pastor da 1ª IB Petrópolis (RJ)
7. Lídia Barros Pierott – Professora, líder nacional dos
Amigos de Missões – UFMBB
8. Fernando Ribeiro de Arêde Júnior – Pastor, missionário da JMN na formação de Missionários Radicais
para atuarem nas Cristolândias no Brasil
9. Roberto Amorim de Menezes – Pastor da IB Farol
– Maceió (AL)
10. Eli Leão Catachunga ou (Eli Ticuna) – Membro da
etnia Ticuna e diretor adjunto da ONG ATINI, voz pela
vida, e missionário indígena pela JMN
11. João Marcos Barreto Soares – Pastor, diretor executivo da Junta de Missões Mundiais
12. Samuel Meira Moutta – Pastor, Gerente Executivo de
Missões da JMN
13. Maria Helena e Pr. Exequias Cerqueira Santos – Líderes na mobilização missionaria da JMN no estado
do Rio de Janeiro
14. Jeremias Nunes dos Santos – Pastor, gerente
executivo de Comunicação da JMN
15. Marília Moraes Manhães – Professora, coordenadora
nacional do Projeto Igreja em Libras da JMN, Pedagoga e Mestre em Estudos Teológicos
16. João Emílio Cutis Pereira – Pastor da 1ª IB Irajá – Rio
de Janeiro (RJ)
17. Isaías Andrade Lins Filho – Pastor da IB Mares –Salvador (BA)
18. Paulo Eduardo Gomes Vieira – Pastor da 1ª IB São
Paulo (SP)
19. Carlos César Peff Novaes – Pastor da IB Barão da
Taquara – Rio de Janeiro (RJ)

20. Sebastião Ferreira – Pastor Batista
21. Edgar Barreto Antunes – Pastor da 1ª IB Nova Iguaçu
(RJ)
22. Luis Carlos Magalhães – Missionário da JMN, Capelania Prisional Batista
23. Davidson Pereira de Freitas – Diretor executivo
interino da OPBB e pastor da IB Heliópolis (Belford
Roxo –RJ)
24. Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez – Pastor da IB
Betel em São Paulo (SP)
25. Pr. Pedrão - Pedro Luiz Barreto Litwinczuk – Pastor
da Comunidade Batista do Rio (RJ)
26. José Laurindo Filho – Pastor da 1ª IB Niterói (RJ)
27. Edvar Gimenes de Oliveira – Pastor Batista
28. Vanias Batista de Mendonça – Juiz de Direito,
membro PIB Manaus (AM)
29. Pr. Donaldo e Marinalva Santos - Coordenadores do
Projeto Radical Amazônia – JMN
30. Dra. Zaira Maria Dhein – Médica, membro da IB Boas
Novas – Carazinho (RS)
31. Edson Fernandes Távora – Pastor, coronel capelão
chefe do Serviço de Assistência Religiosa da Polícia
Militar do RJ e membro da 1ª IB Madureira – Rio de
Janeiro (RJ)
32. Lauro Mandira – Pastor Batista
33. Walter Azevedo - Pastor e Coordenação de Plantação de Igrejas no Rio Grande do Sul - JMN
34. Valseni Braga – Professor, diretor-geral do Sistema
Batista Mineiro de Educação
35. Josué Valandro de Oliveira Júnior – Pastor da IB
Atitude – Rio de Janeiro (RJ)
36. Pedro Veiga – Gerente de Expansão Missionária da
Junta de Missões Nacionais
37. Izaias Querino – Pastor, diretor executivo da Convenção Batista Paranaense
38. Sócrates Oliveira de Souza – Pastor, diretor executivo
da Convenção Batista Brasileira
39. Samuel Neves – Pastor, missionário da JMN, coordenador de plantação de igrejas no Centro-Oeste
e Tocantins
40. Lúcia Margarida Pereira de Brito – Professora e líder
Batista.
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