


Copyright © 2018 – Igreja Adventista da Promessa
Revista para estudos na Escola Bíblica. É proibida a reprodução parcial  
ou total sem autorização da Igreja Adventista da Promessa.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ

Diretor Alan Pereira Rocha

Conselho Editorial Hermes Pereira Brito
 Magno Batista da Silva
 José Lima de Farias Filho
 Osmar Pedro da Silva
 Otoniel Alves de Oliveira
 Gilberto Fernandes Coelho
 João Leonardo Júnior

EXPEDIENTE

Redação Rua Boa Vista, 314 – 6º andar – Conj. A – Centro
 Fone: (11) 3119-6457 – Fax: (11) 3119-2544
 www.portaliap.com.br • secretariaiap@terra.com.br

Redação e preparação Alan Pereira Rocha 
 Amadilson Soares de Paula 
 Gilberto Fernandes Coelho 
 Jailton Sousa Silva 
 Kassio Passos Lopes

Projeto Gráfico e  Farol Editora 
Editoração

Capa Mendes Guimarães



Projeto 100 Dias de Oração 2018          3

OBJETIVO

O projeto “100 dias de oração” é uma ação planejada pela liderança 
geral da Igreja Adventista da Promessa, para acontecer nos quatros anos 
da gestão 2016/2019. Consiste num período de consagração para toda a 
igreja, em que estão programadas algumas atividades devocionais, tais 
como: leitura bíblica, jejum, orações individuais e coletivas, vigílias, cultos 
no templo e nos lares, oração de madrugada etc. 

A intenção principal é incentivar a busca pelo avivamento espiritual e 
levar os membros a entender e cumprir sua missão, enquanto oram. Dese-
jamos que, no final de cada um desses períodos, encontremos a igreja re-
novada pelo Espírito Santo, mais encorajada à oração e às demais práticas 
devocionais, mais sedenta pela presença de Deus, mais disposta ao serviço 
a Deus, no dia-a-dia, mais ciente de sua missão, de seus dons, mais dedi-
cada nos relacionamentos. Queremos ver também mais manifestação de 
dons espirituais na igreja, mais comunhão e solidariedade entre os irmãos.

Com este objetivo e estas intenções em mente, neste ano, refletire-
mos, de forma mais específica, nas orações e nos cânticos presentes no 
Livro dos Salmos. Será uma excelente oportunidade para meditar e orar em 
torno dos temas: adoração, louvor, gratidão, confissão, súplica, intercessão, 
felicidade, Palavra, integridade, comunhão, família, confiança, avivamento 
e proclamação. Certamente será um tempo abençoador para a igreja.
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INFORMAÇÕES GERAIS

  1.   Neste ano, o programa de consagração dos “100 dias de oração” será 
desenvolvido por toda a igreja, no período de 22 de junho a 29 de 
setembro, tendo como tema: “Orando os Salmos”. 

 2.   Este livreto que você tem em mãos é um roteiro de atividades para 
este período, contendo textos bíblicos para leitura direcionada, refle-
xões e Motivos de oração: para todos os 100 dias. 

 3.  Várias atividades coletivas serão realizadas pela igreja, neste período 
de consagração; contudo, este roteiro pode e deve ser usado para 
direcionar seu momento de oração pessoal e diário, isto é, você pode 
usá-lo como seu devocionário. 

 4.  Sugerimos que os cultos propostos no projeto tenham a seguinte ordem: 

• Início com um hino ou cântico, referente ao tema do dia indica 
  do neste roteiro.

• Leitura bíblica.
• Oração.
• Cânticos de louvor a Deus.
• Mensagem de acordo com o tema do dia indicado neste roteiro.
•  Intercessões objetivas, de acordo os Motivos de oração: indica-

dos para cada dia.
• Oração em conjunto.

5.  Convocamos todos os ordenados promessistas (diáconos, diaconi-
sas e presbíteros)  para um jejum especial, nas últimas quartas-feiras 
de cada mês, durante o período de oração (27/06, 25/07, 29/08 e 
26/09), tendo como propósito o fortalecimento do corpo ministerial da 
Igreja Adventista da Promessa.

6.  No mês de setembro, aos sábados, teremos uma série de sermões 
missionários para serem pregados em todas as igrejas.

7.  As atividades e programas devocionais propostos neste roteiro são 
colocados aqui a título de sugestão. Portanto, podem ser adaptados 
pela liderança local.  
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ATIVIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS DURANTE OS  

100 DIAS DE ORAÇÃO

1. Culto de Oração no Templo

Bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor que assistis de 
noite na casa do Senhor. (Sl 134:1)

O culto deverá ser iniciado às 20h, e, para realizá-lo, os diretores po-
derão seguir as diretrizes temáticas especificadas neste roteiro. 

2. Culto de Oração nos Lares

E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar 
e anunciar a Jesus, o Cristo. (At 5:42)

Deverão ser definidos os lares onde serão realizados os cultos. Os 
irmãos se reunirão nos lugares mais próximos de suas casas. Os que mo-
rarem em lugares distantes poderão orar em suas próprias casas (conferir, 
neste programa, a sugestão de liturgia e observar a orientação indicada 
para as reflexões bíblicas e intercessões objetivas, referentes a cada dia da 
semana de consagração).

3. Culto Doméstico (oração em família)

Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu 
coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre 
elas quando estiver sentado em casa. (Dt 6:6-7a)

A família deverá se reunir para orar de acordo com o conteúdo deste 
roteiro. Isso pode acontecer no período noturno ou quando a família conse-
guir se reunir naquele dia. 
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4. Jejum Coletivo

Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, 
congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a Casa 
do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. (Jl 1:14)

O jejum deverá ser realizado por toda a igreja e acontecerá duas ve-
zes, durante os 100 dias de oração. O dia do jejum é definido de acordo com 
a letra inicial do nome dos participantes:

• Domingo: A, B, C
• Segunda: D, E, F
• Terça: G, H, I, J
• Quarta: K, L, M
• Quinta: N, O, P, Q
• Sexta: R, S, T, U
• Sábado: V, W, X, Y, Z

- Orientações básicas para o jejum (Mt 6:16-18)

Início
• Alimentar-se, antes de iniciar;
• Ler a Palavra de Deus;
• Orar pelos objetivos das semanas de oração;
• Adorar a Deus com hinos ou cânticos;
• Meditar na Palavra e no poder de Deus.

Encerramento
• Procurar um lugar tranquilo; 
• Ler a Palavra de Deus;
• Orar novamente pelos objetivos das semanas de oração;
• Agradecer e louvar a Deus pela conclusão da consagração;
•  Voltar a alimentar-se; de preferência, com líquido; em seguida, in-

gerir alimento sólido.

- Objetivos Espirituais do Jejum

•  O jejum não deve ser praticado como um sacrifício, a fim de ob-
termos bênçãos de Deus, porque elas já nos são garantidas pela 
cruz de Cristo. Devemos jejuar para que os nossos corpos estejam 
colocados sob a total dependência do Senhor e possam ser ali-
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mentados pelo pão espiritual (Mt 4:4; Jo 6:3; Rm 12:25). O princípio 
é este: enquanto o estômago descansa, o espírito é alimentado e 
fortalecido por Deus. Jesus, após jejuar quarenta dias, venceu o 
diabo, que se afastou dele (Mt 4:1-11). 

5. Jejum de Consagrados/Ordenados

Então, apregoei ali um jejum (...) para nos humilharmos perante 
o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos 
filhos e para tudo o que era nosso. (Ed 8:21)

Todos os pastores, presbíteros, missionários, obreiros, diáconos e dia-
conisas promessistas estão convocados a fazerem um jejum, nas últimas 
quartas-feiras de cada mês, durante o período dos 100 dias (27/06, 25/07, 
29/08 e 26/09), tendo como propósito o fortalecimento do corpo ministerial 
da Igreja Adventista da Promessa.

6. Oração na Madrugada

Eu, porém, SENHOR, clamo a ti, e de madrugada te envio a minha 
oração. (Sl 88:13)

Oração na madrugada é a oração pessoal realizada em casa, às 3h 
da manhã, ou em outro horáriowgumas semanas, durante este período de 
consagração.

7. Vigília de Oração

Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de 
todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do 
Filho do Homem. (Lc 21:36)

A Vigília é uma atividade de oração tradicional entre os promessistas. Co-
meça por volta das 22h e continua através da madrugada, até a manhã seguin-
te. É um dos momentos propícios para a oração, de forma coletiva ou indivi-
dual, quando se pode buscar o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. 

A vigília poderá ser programada pela igreja local ou em conjunto com 
outras igrejas do mesmo distrito. O lugar para a sua realização fica a critério 
da direção do evento. 
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8. Relógio de Oração

De tarde, e de manhã, e ao meio-dia, orarei; e clamarei, e ele 
ouvirá a minha voz. (Sl 55:17)

Sugerimos que, num sábado, seja realizado um “relógio de oração” de 
10 horas (das 8h às 18h), com um culto ao pôr-do-sol, como fechamento. De-
ve-se organizar dez grupos com os membros da igreja, e cada grupo deve 
ser responsabilizado por uma hora de oração, seguindo a leitura bíblica, o 
tema e Motivos de oração: do dia.

9. Momento de Oração no Culto Matutino

Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu 
nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal. (Sl 92:1-2)

Consiste em reservar um espaço no programa do sábado de manhã 
para toda a igreja orar em conjunto, conforme o tema e os Motivos de ora-
ção: do dia.

10 . Momento de Oração no Culto Noturno

Venham! Bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, 
vocês, que servem de noite na casa do Senhor. (Sl 134:1)

Consiste em realizar um momento de oração no culto de domingo, 
conforme o tema e os motivos de intercessão do dia.
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CALENDÁRIO SUGERIDO

• 22/06 - Culto de abertura

•  24/06 a 30/06 - Semana 1 - SALMOS DE ADORAÇÃO (Cultos de ora-
ção nos lares)

•  27/06 - Jejum dos consagrados/ordenados (pastores, presbíteros, 
diáconos e diaconisas)

• 30/06 - Relógio de oração

•  01/07 a 07/07 - Semana 2 - SALMOS DE LOUVOR (Oração de ma-
drugada)

• 08/07 a 14/07 - Semana 3 - SALMOS DE GRATIDÃO (Jejum coletivo)

•  15/07 a 21/07 - Semana 4 - SALMOS DE CONFISSÃO (Cultos de 
oração no templo)

•  22/07 a 28/07 - Semana 5 - SALMOS DE SÚPLICA (Culto doméstico 
/ oração em família) 

•  25/07 - Jejum dos consagrados/ordenados (pastores, presbíteros, 
diáconos e diaconisas)

•  29/07 a 04/08 - Semana 6 - SALMOS DE INTERCESSÃO (Oração 
na madrugada)

•  05/08 a 11/08 - Semana 7 - SALMOS DE FELICIDADE (Cultos de 
oração nos lares)

•  12/08 a 18/08 - Semana 8 - SALMOS DA PALAVRA (Cultos de ora-
ção no templo)

•  19/08 a 25/08 - Semana 9 - SALMOS DE INTEGRIDADE (Culto do-
méstico / oração em família)
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•  26/08 a 01/09 - Semana 10 - SALMOS DE COMUNHÃO (Oração na 
madrugada)

•  29/08 - Jejum dos consagrados/ordenados (pastores, presbíteros, 
diáconos e diaconisas)

•  02/09 a 08/09 - Semana 11 - SALMOS DA FAMÍLIA (Cultos de ora-
ção no templo)

•  09/09 a 15/09 - Semana 12 - SALMOS DE CONFIANÇA (Cultos de 
oração nos lares)

•  16/09 a 22/09 - Semana 13 - SALMOS DE AVIVAMENTO (Jejum 
coletivo)

•  23/09 a 29/09 - Semana 14 - SALMOS DE PROCLAMAÇÃO (Cultos 
de oração no templo)

•  26/09 - Jejum dos consagrados/ordenados (pastores, presbíteros, 
diáconos e diaconisas)

• 29/09 - Encerramento com Vigília de oração

•  Em todos os sábados e domingos do projeto, deve-se realizar um 
Momento de oração no culto.
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Abertura

CONVITE PARA ORAÇÃO NOS SALMOS

1º DIA • 22/06 – Sexta-feira 
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Vinde, ajoelhemos! 
Leitura bíblica: Salmo 95:6-8
Reflexão:
Como é bom receber um convite especial, não é mesmo? A sensação de 

ser convidado para um evento especial como uma festa de casamento, uma 
comemoração de aniversário ou uma cerimônia de formatura é maravilhosa! 
O salmista também nos faz um convite especial. Ele nos chama à adoração. 
Como devemos fazer isso? Ajoelhados diante do Senhor, sugere (Sl 95:6). Ao 
nos ajoelharmos perante Deus, demonstramos reverência. Isso é respeito à 
maior autoridade do universo, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo 
do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz (Sl 95:7). É assim que iniciaremos 
os 100 dias de oração deste ano: ajoelhados perante o Rei dos reis! Durante 
este período de consagração, adoraremos e buscaremos a sua face.

Motivos de oração:
•  Ore para que cada cristão promessista se empenhe em estar diante 

de Deus, por meio do projeto dos 100 dias de oração deste ano. 
•  Ore para que, em cada culto desenvolvido por meio do projeto dos 

100 dias de oração, haja verdadeira atitude de reverência. 
•  Ore pedindo que o Senhor intervenha na crise política e econômica 

do Brasil, a fim de que haja melhorias significativas.
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2° DIA • 23/06 – Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO 

Tema do dia: Busquemos ao Senhor 
Leitura bíblica: Salmo 63:1
Reflexão:
O trabalho, os filhos e as diversas formas de entretenimento conso-

mem grande parte de nossas energias e do nosso tempo. Contudo, os dias 
de realização do projeto dos 100 dias de oração são um período em que 
devemos priorizar a busca ao Senhor. Devemos fazer isso, à semelhança do 
salmista, de modo intenso (Sl 63:1). Sim, nossa busca por Deus precisa ser 
encarada com o grau de importância dado à busca de água pelo sedento, 
em meio a uma terra seca, sem rios e sem chuvas. Por isso, não nos aco-
modemos; não desprezemos a busca pela presença de Deus. Reunidos e 
unidos, saciemo-nos da água da vida que emana dos céus! 

Motivos de oração:
•  Ore pedindo a Deus que, em meio à correria pela qual passamos 

diariamente, priorizemos a busca pelo Senhor em oração. 
•  Ore para que, em meio às reuniões e atividades dos 100 dias de 

oração, sintamos a ação poderosa de Deus em nossas vidas. 
•  Ore em favor de todas as autoridades políticas do Brasil, para que 

sirvam com zelo e honestidade aos interesses do povo brasileiro. 
Estamos num ano de eleições; então, clame também por isso.



Semana 1

SALMOS DE ADORAÇÃO

3º DIA • 24/06 – Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO

Tema do dia: Temos motivos para adorar 
Leitura bíblica: Salmo 95:1-7
Reflexão: 
A exemplo do salmista, somos chamados continuamente a externar 

nosso compromisso com o nosso Deus, reconhecendo a sua soberania 
(Is 37:16) e celebrando a ele com “jubilosos cânticos de louvor”, pois ele 
tem o domínio sobre tudo e todos, além de ser o Deus grande e rocha da 
nossa salvação. O Salmo nos apresenta três importantes movimentos que 
refletem o estado da alma no ambiente de adoração: comemorativo (vv.1-
5); contemplativo (vv. 6,7) e adoração a Deus em completa obediência (vv. 
8-11). Portanto, prostre-se diante do Senhor e o adore, em humilde alegria, 
pelas grandes obras das suas mãos.

Motivos de oração:
•  Ore ao Senhor para que ele renove a sua alegria ao adorá-lo.
•  Peça a Deus que desperte em você o desejo profundo de celebrá-lo 

pelo que ele é.
•  Ore também pela Diretoria Geral da IAP. Que o Senhor graciosamen-

te conceda a cada um de seus membros discernimento e êxito na 
condução da igreja de Cristo.
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4º DIA • 25/06 – Segunda-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES

Tema do dia: Seu nome é magnífico 
Leitura bíblica: Salmos 8:1-9, 93:1-5
Reflexão: 
Karl Marx, Albert Einstein, Anne Frank, Bill Gates, Maria da Penha, Ma-

lala Yousafzai são alguns dos nomes por detrás das grandes mudanças na 
sociedade, nos últimos tempos. Todos eles, de alguma maneira, mudaram 
sistemas, pensamentos, política, economia e até mesmo cultura. Porém, 
nada tem sido mais poderoso para promover profundas transformações 
sociais, em todos os tempos, que o nome magnífico do Senhor Deus. Mag-
nífico por causa da sua glória; do seu amor e sua graça. Adore o grande e 
magnífico Deus, mais poderoso do que o ruído das grandes águas (Sal 93:4).

Motivos de oração:
•  Ore para que você seja impactado, cada vez mais, pelo poder e pela 

majestade do magnífico Deus.
•  Clame ao Senhor para que continue lhe mostrando a extensão de 

sua graça, seu amor e sua misericórdia.
•  Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Bahia, pela diretoria 

regional e demais lideranças desta convenção, para que atuem na 
obra do Senhor sob orientação divina.  

5º DIA • 26/06 – Terça-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES

Tema do dia: A beleza de sua santidade 
Leitura bíblica: Salmo 96:7-10
Reflexão: 
Os formosos templos que temos em várias cidades, bem como os tem-

plos simples nas longínquas comunidades africanas e em outros lugares, 
formam o cenário que abriga homens e mulheres, ricos e pobres, negros e 
brancos, que um dia foram alcançados pela graça da salvação em Cristo e, 
agora, como uma só família, dão a glória devida e adoram o mesmo Senhor, 
diante de sua bela e envolvente santidade. Apresente-se, com temor e tre-
mor, diante do Senhor, em seu esplendor sagrado, e o adore, dizendo: “O 
Senhor Reina”. (Sl 96:10)
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Motivos de oração:
•  Ore para que o Senhor crie em você um coração puro, capaz de de-

sejar somente a presença do esplendor da glória do Pai.
•  Implore a Deus que se apresente diariamente a você, criando, desta 

maneira, um vínculo de profunda comunhão e santidade com ele. 
•  Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Baixo-Amazonas 

(igrejas da região oeste do estado do Pará), pela diretoria regional 
e demais lideranças desta convenção, para que atuem na obra do 
Senhor sob orientação divina.  

6º DIA • 27/06 – Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Adorai ao verdadeiro Rei 
Leitura bíblica: Salmos 97:1; 99:1-9; 47:2,7
Reflexão: 
Declarar que Deus é Rei significa reconhecer que ele é o Soberano de 

todo o universo. Embora existam seres humanos em posição de autoridade 
e conduzindo nações, o nosso Deus é quem realmente governa. É o Senhor 
de todas as nações, e tudo está sobre seu controle. Por isso, somos chama-
dos, nesta geração, a celebrar a entronização do Altíssimo como Rei, diante 
do qual devemos dobrar nossos joelhos. A manifestação da sua soberania, 
em seu governo mundial, leva-nos a adorá-lo. Você tem o privilégio de ser 
súdito (a) deste Rei bondoso e acessível. Fale com ele e ouça dele preciosas 
orientações para a sua vida. O Senhor, sim, é o único e verdadeiro Rei.

Motivos de oração:
•  Ore para que Deus o transforme em um genuíno servo, capaz de 

reconhecê-lo como único Rei e Senhor de sua vida e de sempre se 
submeter a sua vontade.

•  Busque do Senhor capacidade para confrontar as imposições malig-
nas impostas pelos governantes desta Terra, sem perder o respeito 
por eles, e para continuar a adorar o Rei, mesmo em meio às adver-
sidades.

•  Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Ceará, pela direto-
ria regional e demais lideranças desta convenção, para que atuem 
na obra do Senhor sob orientação divina.
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7º DIA • 28/06 – Quinta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES

Tema do dia: Somos dele e ele é nosso 
Leitura bíblica: Salmos 24:1-3; 95:7; 100:1-3
Reflexão: 
Bilhões de estrelas, bilhões de galáxias... quem as criou, criou a mim 

e a você, seres tão complexos.  Agostinho dizia que “os homens se maravi-
lham com a altura das montanhas, as imensas ondas do oceano, os longos 
cursos dos rios, a vasta extensão do oceano, a rotação das estrelas, mas 
passam por eles mesmos e nem notam”. Portanto, reverencie aquele que, 
na imensidão deste universo, o identifica como único e o chama pelo nome, 
pois você é dele, e ele é seu. 

Motivos de oração:
•  Ore ao Senhor, agradecendo-lhe por cuidar de você e entender suas 

aflições, problemas e tentações, oferecendo perdão.
•  Louve ao Senhor por sua bondade e ore para que ele o ajude a reco-

nhecer, diariamente, sua grandeza e sua soberania. 
•  Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Distrito Federal, 

pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para 
que atuem na obra do Senhor sob orientação divina.   

8º DIA • 29/06 – Sexta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES

Tema do dia: Ele é onisciente e onipresente 
Leitura bíblica: Salmo 139:1-10
Reflexão: 
Desvendar os mistérios da mente ou conhecer os sentimentos mais 

profundos da alma são atribuições que não competem ao homem. A ele, 
tampouco foi dada a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo 
tempo. Somente Deus possui o código que decifra o nosso coração e não 
existe lugar algum onde ele não possa entrar para ver o que está acon-
tecendo. Esses atributos de Deus geram em nós profunda confiança e 
conforto nele. Adore o Deus onisciente e onipresente, que o busca onde 
estiver e entende o mais oculto dos seus segredos, revelando-se a você, 
na mais sincera relação.
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Motivos de oração:
•  Ore ao Senhor para que o ajude a manter um relacionamento sincero 

e profundo com ele.
•  Ore ao Senhor para que renove em você um espírito reto e manso e 

restaure sua mente para um viver íntegro, piedoso e santo.  
•  Ore também pelos nossos irmãos das igrejas da Convenção Geral 

e seus líderes, para que atuem na obra do Senhor sob orientação 
divina.   

9º DIA • 30/06 –  Sábado
RELÓGIO DE ORAÇÃO

Tema do dia: A satisfação em adorar o Senhor 
Leitura bíblica: Salmo 84
Reflexão: 
Em nossa peregrinação por esta Terra, nós nos deparamos com fatos 

cheios de dramaticidade; vemos, constantemente, a intervenção de Deus, 
evitando que o mundo entre num colapso total; convivemos de perto com 
a convulsão sociopolítica e econômica, na sociedade em geral. E é nesses 
contextos que somos chamados para adorar o Senhor, estabelecendo com 
ele um relacionamento da mais elevada inteligência e segurança. Como 
peregrinos, choramos em desespero, mas há alegria e satisfação, quando 
adoramos diariamente o Senhor, o único que pode transformar lágrimas em 
fontes inesgotáveis de alegria e esperança.

Motivos de oração:
•  Ore ao Senhor para que coloque em seu coração uma alegria nova e 

satisfação em adorá-lo.
•  Suplique a Deus que enxugue suas lágrimas de aflição e tristeza e 

o conduza ao altar da adoração, onde você viverá experiências ex-
traordinárias com ele.

•  Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Goiás, pela diretoria 
regional e demais lideranças desta convenção, para que atuem na 
obra do Senhor sob orientação divina.



Semana 2

SALMOS DE LOUVOR

10º DIA • 01/07 – Domingo
ORAÇÃO NA MADRUGADA 

Tema do dia: Convite a louvar a Deus 
Leitura bíblica: Salmo 33:1-9
Reflexão:
Grande parte das pessoas gosta de receber convites. Não é por me-

nos. Nós nos sentimos honrados por sermos lembrados. Imagine, então, 
receber um convite de Deus! Pois bem, o Salmo 33:1-9 é um convite a con-
templar a grandeza de Deus, tanto do seu poder revelado nas obras de suas 
mãos (como a natureza exuberante, por exemplo) quanto de seu caráter 
sublime (sua bondade, fidelidade, retidão, justiça etc.). Como é um convite, 
cabe a você aceitá-lo ou não. E então? Vamos louvar a Deus? 

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus dedicando parte do tempo a exaltá-lo pelas obras de 

suas mãos, pela natureza, pelas coisas boas de você que desfruta, 
que foram criadas por ele.

•  Reconheça os atributos do caráter de Deus, como sua bondade, sua 
justiça, sua fidelidade e seu amor. 

•  Ore pelos nossos irmãos da Convenção Litoral e Leste Paulista, pela 
diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que 
atuem na obra do Senhor sob orientação divina. 
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11º DIA • 02/07 – Segunda-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA

Tema do dia: Ele é digno de louvor
Leitura bíblica: Salmo 96:1-8
Reflexão: 
O que significa dizer que alguém é digno de ser elogiado ou receber 

louvor? Pense, por exemplo, nas premiações que existem (Nobel, Oscar, 
prêmio de literatura etc.). Tais premiações visam reconhecer o brilhantismo, 
o caráter, os feitos e a habilidade de alguém. Todos imaginam que o pre-
miado é digno de receber tal reconhecimento público. E se pensarmos em 
Deus, em seu caráter glorioso, seus feitos extraordinários, sua sabedoria 
infindável, seu poder eterno? Se existe alguém que merece ser louvado 
é ele. Sobre isso, o salmista diz: Porque grande é o Senhor, e digno de ser 
louvado (Sl 96:3).

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus expressando em palavras as inúmeras razões pelas quais 

Deus é digno e merecedor do seu louvor.
•  Ore a Deus pedindo perdão por concentrar-se em lamúrias e recla-

mações, ao invés de ater-se à grandeza de Deus em louvor.
•  Ore pelos nossos irmãos da Convenção Mato-Grossense, pela dire-

toria regional e demais lideranças desta convenção, para que atuem 
na obra do Senhor sob orientação divina. 

12º DIA • 03/07 – Terça-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA

Tema do dia: É agradável e apropriado 
Leitura bíblica: Salmo 92:1-5
Reflexão:
Para muitos, louvar a Deus parece algo sem graça e monótono. Real-

mente para aqueles que não conhecem a Deus, é natural pensar assim. 
Contudo, o verdadeiro crente testemunhará que o louvor a Deus é uma 
experiência sublime, inigualável. No Salmo 92, o salmista diz que é bom 
adorar a Deus. Em outras palavras, é uma experiencia aprazível, de deleite, 
de satisfação interior plena. Além de agradável, é apropriado. O salmista 
diz que Deus havia alegrado seu coração pelos seus feitos. Que feitos do 
Senhor têm trazido alegria a sua vida? Lembre-se deles e louve a Deus! 
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Motivos de oração: 
•  Ore a Deus lembrando o que ele tem feito em sua vida, dedicando 

tempo para louvá-lo por cada bênção. 
•  Ore por um cristão que está se desviando do caminho do Senhor, por 

não saber reconhecer as bênçãos de Deus.
•  Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Mineira, pela dire-

toria regional e demais lideranças desta convenção, para que atuem 
na obra do Senhor sob orientação divina. 

13º DIA • 04/07 – Quarta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA / CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Louvor pelos livramentos
Leitura bíblica: Salmo 18:1-6 
Reflexão: 
O salmo 18:1-6 é riquíssimo em metáforas, imagens e analogias. Deus 

é chamado por Davi de minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu 
rochedo, meu refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu 
alto refúgio. É uma explosão de metáforas. Todas elas exprimem louvor a 
Deus por livramentos de perigos (morte, perseguição) e de sentimentos que 
pesam no coração (medo, angústia). Pense nisto: Quantos livramentos Deus 
já lhe deu? Reconheça isso!  

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus agradecendo-lhe por seus livramentos e pedindo a ele 

que o livre do que pesa em seu coração e de situações difíceis.
•  Interceda a Deus por alguém que você conhece e que está necessi-

tando de um livramento ou um milagre de Deus.
•  Clame em favor dos nossos irmãos da Missão Meio-Norte (igrejas no 

Maranhão, Tocantins e Piauí), pela diretoria e demais lideranças des-
ta missão, para que atuem na obra do Senhor sob orientação divina. 

14º DIA • 05/07 – Quinta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA

Tema do dia: Razões para sempre o louvar
Leitura bíblica: Salmos 146:1-10; 106:1-2
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Reflexão: 
Dentre os salmos de louvor que estamos tratando nesta semana, está 

o salmo 146:1-10. Nele, vemos o salmista desejoso por louvar a Deus, não 
por um momento ou por raras ocasiões, mas para sempre. Ele diz: Louvarei 
ao Senhor durante a minha vida; cantarei louvores ao meu Deus enquanto 
viver (v.2). O louvor a Deus não pode ser esporádico, mas frequente na vida 
de todo verdadeiro crente. Não deve fazer parte apenas do culto público; 
deve ser diário. Mesmo em momentos difíceis, é preciso louvá-lo. Mesmo 
na aflição, Deus está conosco. Ele merece louvor! 

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus pedindo poder do Espírito Santo em sua vida, para que 

consiga louvá-lo diariamente.
•  Ore a Deus pedindo forças para ser fiel a ele de modo que, mesmo 

nas aflições, consiga sentir sua presença e louvá-lo verdadeiramen-
te. 

•  Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Nordeste Oriental 
(igrejas em Pernambuco, Paraíba e Bahia), pela diretoria regional e 
demais lideranças desta convenção, para que atuem na obra do Se-
nhor sob orientação divina. 

15º DIA • 06/07 – Sexta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA

Tema do dia: Venha cantar louvores 
Leitura bíblica: Salmos 98:1; 108:1-5; 138:1
Reflexão: 
O canto será perpétuo, diz a Bíblia. Tamanha a sublimidade do ato de 

cantar a Deus vemos no livro de Apocalipse: seres angelicais e humanos 
entoando cânticos ao Senhor na eternidade (Ap 5:9-14). Não é por menos 
que existam tantos salmos que nos convidam a cantar louvores a Deus. 
Eles conclamam: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito 
maravilhas (Sl 98:1). Outros dizem: Preparado está o meu coração, ó Deus; 
cantarei, sim, cantarei louvores, com toda a minha alma (Sl 108:1); [...] diante 
dos deuses a ti canto louvores (138:1). Faça isto: Cante louvores a Deus! 

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus agradecendo-lhe por lhe proporcionar razões diárias de 

cantar-lhe (como, por exemplo, a salvação, a provisão, a criação). 
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•  Interceda a Deus por pessoas que estão doentes, hospitalizadas e 
passando por momentos difíceis, que se encontram impossibilitadas 
de participar do culto público.

•  Aproveite para orar pelos nossos irmãos da Convenção Noroeste 
Paulista, pela diretoria regional e demais lideranças desta conven-
ção, para que atuem na obra do Senhor sob orientação divina. 

16º DIA • 07/07 – Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO

Tema do dia: Toda criação deve louvá-lo 
Leitura bíblica: Salmos 148; 150:6 
Reflexão: 
O salmo 150:6 diz: Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao 

Senhor! O salmo 148 vai além: conclama todo o universo a louvar a Deus. 
Toda a criação deve exaltar seu Criador. Ninguém e nada pode ficar de fora: 
anjos, astros celestes, animais do céu, da terra e do mar, coisas inanimadas, 
seres humanos de todas as raças, gêneros e idades. Dos mais altos céus às 
mais abissais regiões da terra. Tudo o que foi criado deve adorar o Criador. 
A criação mostra o poder, a sabedoria, a beleza, a majestade, a perspicácia, 
a perfeição e a criatividade de Deus. Sim, ele merece louvor! 

Motivos para orar 
•  Ore a Deus pedindo que lhe abra os olhos, a fim de que enxerguem 

sua grandeza, suplicando-lhe por um coração desejoso por louvá-lo. 
•  Ore por pessoas que ainda não se converteram, para que reco-

nheçam a Jesus como seu Senhor e Salvador e enxerguem a gran-
deza de Deus. 

•  Clame também pelos nossos irmãos da Convenção Norte (o leste 
e o sul do Pará e o Amapá), pela diretoria regional e demais lide-
ranças desta convenção, para que atuem na obra do Senhor sob 
orientação divina. 



Semana 3

SALMOS DE GRATIDÃO

17º DIA • 08/07 – Domingo
JEJUM COLETIVO/ MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO

Tema do dia: Bom mesmo é ser grato 
Leitura bíblica: Salmo 92:1-2
Reflexão: 
Vivenciamos muitas experiências agradáveis: estar ao lado de quem 

amamos, contemplar uma beleza exuberante de um cenário da natureza, 
saborear uma refeição apetitosa etc. Todas essas experiências são boas. 
Contudo, o salmista nos diz, com entusiasmo, sobre uma experiência que 
supera todas: Bom é render graças ao Senhor (Sl 92:1). Isso significa que ser 
grato a Deus é algo bom. Reconhecer tudo o que ele tem feito por nossas 
vidas é formidável. Essa é uma experiência na qual encontramos felicidade, 
satisfação e deleite incomparáveis. 

Motivos de oração: 
•  Ore pedindo a Deus que lhe dê prazer em adorá-lo todos os dias, 

numa atitude de gratidão por tudo o que ele tem feito. 
•  Peça perdão ao Senhor, caso se lembre de ter sido ingrato para com 

ele, em suas conversas, sentimentos, pensamentos e atitudes. 
•  Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Oeste Paulista, pela 

diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que 
atuem na obra do Senhor sob orientação divina.
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18º DIA • 09/07 – Segunda-feira
JEJUM COLETIVO

Tema do dia: Ofereçamos ações de graças
Leitura bíblica: Salmos 95:2, 100:4-5
Reflexão: 
Os salmos são expressões do coração humano que representam os 

mais variados sentimentos e disposições do nosso interior. Entre os senti-
mentos e disposições do coração expressos nos salmos está a gratidão. A 
expressão usada para se referir a ela é ações de graças. O Salmo 95:2 diz: 
Apresentemo-nos diante dele com ações de graças. Já o salmo 100:4 afirma: 
Entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor; 
dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Dar graças é reconhecer cada bênção 
recebida de Deus, que ele nos concede diariamente. Você já fez isso hoje? 

Motivos de oração: 
•  Nesta oração, agradeça a Deus por tudo o que ele lhe tem proporcio-

nado, desde as coisas mais simples às mais importantes. Agradeça 
por sua família, seu trabalho, sua saúde, seus irmãos em Cristo, seus 
amigos etc.

•  Ore a Deus por sua igreja, para que ela tenha sede de louvar a Deus 
e almeje ser uma comunidade grata. 

•  Clame também pelos nossos irmãos da Convenção Paranaense, pela 
diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que 
atuem na obra do Senhor sob orientação divina. 

19º DIA • 10/07 – Terça-feira
JEJUM COLETIVO

Tema do dia: Seja grato pelo que ele faz
Leitura bíblica: Salmos 103:1-7; 105:1-2
Reflexão:
A gratidão ou ações de graças são um aspecto do louvor a Deus. Uma 

das formas de louvar e adorar a Deus é, exatamente, reconhecer o que Deus 
fez e está fazendo por nós. Nesse sentido, o salmista diz a si mesmo, insti-
gando-se à gratidão: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças 
de nenhum dos seus benefícios (Sl 103:2). Olhe para a sua vida, sua casa, sua 
família, sua saúde, seus amigos, sua igreja, seus relacionamentos. Ao invés 
de olhar para aquilo que Deus ainda não fez, reconheça o que ele já realizou.
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Motivos de oração:
•  Ore a Deus em favor das pessoas de sua família que ainda não se 

converteram e, por isso, não conseguem entender tudo o que Deus 
lhes concede.

•  Nessa oração, reflita sobre aquilo que Deus tem feito em seu favor e 
aproveite para tributar-lhe glória e graças.

•  Clame também pelos nossos irmãos da Convenção Paulista, pela 
diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que 
atuem na obra do Senhor sob orientação divina. 

20º DIA • 11/07 – Quarta-feira
JEJUM COLETIVO / CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Seja grato pelo que ele é
Leitura bíblica: Salmos 103:8-13, 106:1
Reflexão:
Se, por um lado, podemos louvar e adorar a Deus, reconhecendo 

aquilo que ele faz por nós, por outro, podemos focar não naquilo que ele 
realiza, mas em quem ele é. Aqui, atentamos não nas obras de Deus, mas 
no seu caráter. Os salmistas mostram-se gratos a Deus pela sublimidade 
dos atributos de seu caráter, pois ele é compassivo, misericordioso, tardio 
em irar-se, benigno e se compadece de nós, como um pai se compadece 
de seus filhos (Sl 103:8-13). Aqui, não olhamos para as mãos, mas para o 
coração grandioso de Deus. 

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus, a fim de que ele o ajude a lembrar, em todo tempo, da 

sublimidade do seu caráter. 
•  Ore a Deus dedicando tempo para contemplar e elogiar, com pala-

vras de louvor e adoração, os atributos do seu caráter. 
•  Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Paulistana, pela 

diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que 
atuem na obra do Senhor sob orientação divina.
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21º DIA • 12/07 – Quinta-feira
JEJUM COLETIVO

Tema do dia: Gratidão pela súplica atendida
Leitura bíblica: Salmo 34:1-8
Reflexão: 
O salmo 34 expressa o derramar de um coração grato a Deus. Em 

alegria esfuziante, o autor convida todos a partilhar desse louvor de grati-
dão, adoração e alegria ao senhor. Por que o salmista está com o coração 
encharcado de gratidão? Ele responde: Busquei ao Senhor, e ele me respon-
deu, e de todos os meus temores me livrou (v.4). Deus ouviu a sua súplica, e 
ele estava radiante. Ele reconhece: Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e 
o livrou de todas as suas angústias (v.6). Não é maravilhoso saber que Deus 
atende nossas súplicas? Não deveríamos louvá-lo por isso? 

Motivos de oração:
•  Ore a Deus colocando diante dele as angústias que você tem sen-

tido, com a certeza de que ele atende as suas súplicas. Ore pelas 
pessoas que estão angustiadas por doenças, desemprego, dívidas, 
problemas familiares etc.

•  Ore agradecendo a Deus pelas ocasiões em que ele atendeu a sua 
suplica e o ajudou a superar as angústias que o afligiam.

•  Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Paulistana Leste, 
pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para 
que atuem na obra do Senhor sob orientação divina.

22º DIA • 13/07 – Sexta-feira
JEJUM COLETIVO

Tema do dia: Ah, se não fosse o Senhor! 
Leitura bíblica: Salmo 124:1-8
Reflexão: 
No salmo 124, Davi usa três figuras para expressar momentos difíceis. Ele 

lembra que, em tais momentos, se sentia como se houvesse um monstro pronto 
a devorá-lo, tamanha a angústia e a ansiedade que sentia. Era como se estivesse 
se afogando, pronto a desaparecer debaixo das águas, por causa do desespero 
em que se encontrava. E, em outras situações, era como se fosse uma presa, na 
iminência de ser atacado por um predador. Mas Davi disse que Deus o livrou des-
sas angústias, temores e desesperos! Ele exclama: Ah, se não fosse o Senhor!. 
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Motivos de oração: 
•  Nesta oração, reconheça a intervenção de Deus em seu favor nos 

momentos difíceis, lembrando-se das palavras de Davi: Ah, se não 
fosse o Senhor!. 

•  Ore a Deus em prol de pessoas próximas a você que se encontram 
em situação de desespero e angústia semelhantes a essas que vi-
mos no salmo de Davi.

•  Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Rio de Janeiro e 
Espírito Santo, pela diretoria regional e demais lideranças desta con-
venção, para que atuem na obra do Senhor sob orientação divina.

23º DIA • 14/07 – Sábado
JEJUM COLETIVO / MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO

Tema do dia: O que darei ao Senhor?
Leitura bíblica: Salmo 116:1-18 
Reflexão: 
Já ficou boquiaberto, diante de bênçãos recebidas de Deus? É assim 

que se encontra o autor do salmo 116. Ele está admirado, pois, mesmo não 
sendo merecedor, Deus é admiravelmente bondoso para com ele. Isso o 
deixa perplexo. Diante de livramentos, respostas e proteções que recebeu, 
em momentos de apuros, o salmista pergunta a si mesmo: Que darei eu ao 
Senhor por todos os benefícios que me tem feito? (v.12). Ele simplesmente 
recebe a oferta de salvação gratuita e testemunha, perante os outros, sobre 
a bênção de Deus em sua vida. Não deveríamos fazer o mesmo?  

Motivos de oração:
•  Ore a Deus intercedendo pelos membros de sua igreja, para que 

possam ter uma vida grata a Deus pelas bênçãos recebidas. 
•  Ore a Deus pedindo ocasiões oportunas para testemunhar acerca de 

tudo que ele está fazendo em sua vida. 
•  Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Rio Grande do Sul, 

pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para 
que atuem na obra do Senhor sob orientação divina. 
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SALMOS DE CONFISSÃO

24º DIA • 15/07 – Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO

Tema do dia: Os efeitos do pecado em nós
Leitura bíblica: Salmos 32:3-4, 38:1-11
Reflexão: 
O pecado pode gerar profunda perturbação na mente e no corpo (pro-

blemas de natureza psicossomática), quando trancafiado no coração, em re-
sistência à confissão sincera (Sl 38:1-11). Os salmos de confissão tocam nessa 
realidade. Quando pecamos, ficamos angustiados em sentimento de culpa, 
até que, diante de Deus, confessemos o erro e clamemos por perdão (Sl 32:3-
5). Paulo disse que há, em nós, uma tristeza da parte de Deus, quando pe-
camos (2 Co 7:9). Ela nos faz abandonar a rebeldia e o orgulho e nos leva ao 
arrependimento. Precisamos disso, pois os efeitos do pecado são terríveis.

Motivos de oração:
•  Em oração, peça a Deus força para vencer as tentações que você 

tem enfrentado e dizer “não” ao pecador. 
•  Ore a Deus intercedendo por um cristão que você conhece e que 

esteja, agora mesmo, enfrentando os terríveis efeitos do pecado. 
•  Clame também pelos nossos irmãos da Convenção Rondoacre (Ron-

dônia e Acre), pela diretoria regional e demais lideranças desta con-
venção, para que atuem na obra do Senhor sob orientação divina.
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25º DIA • 16/07 – Segunda-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Estou quebrantado e arrependido
Leitura bíblica: Salmos 6:1-4, 51:17, 38:18
Reflexão:
Os salmos expressam aquilo que está no mais íntimo do coração hu-

mano. Os salmos de confissão, especialmente, mostram a realidade interna 
daqueles que pecam contra o Senhor. Eles se sentem arrasados e mergu-
lhados em profundo arrependimento. Contudo, conquanto estejam entriste-
cidos, não ficam comiserando-se, atolados em autopiedade. Antes, eles se 
arrependem e buscam o perdão (Sl 38:18). Deus os ouve e os limpa. Afinal, o 
sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado; ao coração quebrantado 
e contrito não desprezarás, ó Deus (Sl 51:17).

 
Motivos de oração: 
•  Ore a Deus confessando seus pecados, em profundo e sincero arre-

pendimento. Clame a Deus para que seu coração seja sempre que-
brantado.

•  Ore a Deus em prol dos cristãos que, ao invés de se arrependerem, 
vivem mergulhados em autopiedade. Clame ao Senhor para que se-
jamos uma geração santa.

•  Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Seal (Sergipe e Ala-
goas), pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, 
para que atuem na obra do Senhor sob orientação divina. 

26º DIA • 17/07 – Terça-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: A importância da confissão
Leitura bíblica: Salmo 32:1-5
Reflexão: 
Muito se fala sobre confissão. Mas é realmente necessário confes-

sar-se a Deus? Qual a importância desse gesto? Primeiro, sem confissão, 
não há perdão. Davi diz: Disse eu: Confessei-te o meu pecado, e a minha 
iniquidade não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões; e tu 
perdoaste a culpa do meu pecado (Sl 32:5). Se não houvesse confessado, 
não teria recebido misericórdia. Segundo, sem confissão, adoecemos, ao 
invés de recebermos a cura. Davi conta, nesse salmo, que guardou seu 
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pecado, e isso só lhe fez mal. Quando você confessa e é perdoado, torna-se 
bem-aventurado, feliz. 

Motivos de oração: 
•  Ore por sua igreja, pedindo ao Senhor que a desperte para a impor-

tância da confissão, pois ela precisa de perdão e cura. 
•  Ore confessando pecados acalentados no coração e pedindo a ale-

gria resultante do perdão divino e da cura espiritual.  
•  Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Sul (Região metro-

politana de Curitiba e outras cidades do Paraná e Santa Catarina), 
pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para 
que atuem na obra do Senhor sob orientação divina.

27º DIA • 18/07 – Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: A anatomia do pecador
Leitura bíblica: Salmo 51:1-9
Reflexão: 
A palavra anatomia está relacionada a uma meticulosa análise. Pois 

bem, o salmo 51:1-9, escrito por Davi, fornece-nos uma minuciosa análise 
do pecador. Aquele que peca diante de Deus se sente sujo; por isso, pede 
para ser lavado. Não consegue esquecer-se do que fez – o pecado está em 
sua mente sempre. Sente-se culpado, condenado. Sabe que possui uma 
natureza pecaminosa, que o impulsiona àquilo que não agrada a Deus. Sen-
te-se quebrado. Diante desse estado, somente Deus pode trazer perdão e 
cura espiritual. 

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus por pessoas que estão disciplinadas pela igreja, para que 

Deus as abençoe e as restaure espiritualmente. 
•  Ore a Deus expondo com sinceridade exatamente tudo o que você 

sente no coração, quando se enxerga como pecador diante dele. 
•  Clame também pelos nossos irmãos da Convenção Sul-Mato-Gros-

sense, pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, 
para que atuem na obra do Senhor sob orientação divina.
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28º DIA • 19/07 – Quinta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Senhor, eu quero mudar! 
Leitura bíblica: Salmo 51:10-17
Reflexão:
Segundo a Palavra de Deus, a confissão precisa ser sucedida pela 

transformação pessoal. Depois de confessar seu pecado, o pecador precisa 
lutar para não mais praticá-lo. Davi sabia disso. Ele havia falhado, mas que-
ria mudar. Sendo assim, clama ao Senhor: Ó Deus, cria em mim um coração 
puro e dá-me uma vontade nova e firme! (51:10). Davi clama por uma reno-
vação espiritual interior. Deseja voltar a obedecer a Deus. Queria sentir a 
alegria da salvação. Uma vez que você confessa seu pecado, precisa buscar 
essa mudança, de dentro para fora. O que precisa mudar em sua vida?

 
Motivos de oração: 
•  Ore a Deus pedindo uma renovação espiritual interior, a fim de que 

tenha desejo de obedecer à Palavra de Deus. 
•  Ore a Deus colocando diante dele a área de sua vida em que você 

precisa mudar urgentemente.  
•  Clame também pelos nossos irmãos da Convenção Amazônica, pela 

diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que 
atuem na obra do Senhor sob orientação divina.

29º DIA • 20/07 – Sexta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Misericórdia e perdão
Leitura bíblica: Salmos 65:1-3, 103:3,8-14
Reflexão: 
A misericórdia é uma expressão do amor de Deus. Significa que Deus 

se compadece de nós, que não dá a cada um de nós o que merecemos 
receber, ou seja, a morte (Rm 6:23). Esse atributo do caráter de Deus é o 
que nos estimula a pedir perdão, sabendo que ele olhará para nós com 
benevolência. Ele não nos trata de acordo com nossos pecados, mas como 
um Pai amoroso. Por causa dos méritos de seu Filho Jesus, recebemos dele 
graça e misericórdia. Sendo assim, glorifique a Deus por sua misericórdia e 
confie em seu perdão.
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Motivos de oração:
•  Ore a Deus exaltando a obra de Jesus Cristo na cruz, considerando 

que, através de seus méritos, podemos receber misericórdia e perdão. 
•  Ore por pessoas não-cristãs de sua família ou de seu círculo de amiza-

de que desconhecem a misericórdia de Deus para que a conheçam.
•  Ore também pelo Demap (Ministério de Música e Artes), a fim de que 

desenvolva suas atividades na área de música e artes com muita 
sabedoria concedida por Deus. 

30º DIA • 21/07 – Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO

Tema do dia: Um check-up geral
Leitura bíblica: Salmos 139:23-24, 19:12-14
Reflexão: 
Todos nós possuímos cantos escuros em nosso coração. São como 

sótãos fechados, onde guardamos sentimentos incômodos e pensamentos 
sombrios, que não costumamos trazer à luz. A oração é o momento em 
que abrimos o sótão da alma, destrancamos todos os cadeados e pedimos 
a Deus que, por meio do Espírito Santo, lance luz, revelando tudo aquilo 
que precisa ser confessado, jogado fora, abandonado. Sim, é preciso um 
check-up geral. Davi pede: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; 
prova-me, e conhece os meus pensamentos (139:24). Que tal fazer isso? 

Motivos de oração:
•  Ore pedindo a Deus que o Espírito Santo faça uma sondagem em seu 

coração, mostrando sentimentos que você precisa confessar.
•  Ore a Deus pedindo que o ajude a abandonar pensamentos que não 

são do agrado dele.
•  Clame também em favor do MVP (Ministério de Vida Pastoral), res-

ponsável pelo cuidado de nossos pastores, missionários (as) e obrei-
ros (as). Ore para que esse ministério seja poderosamente usado por 
Deus, através de seus projetos e suas ações.
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SALMOS DE SÚPLICA

31º DIA • 22/07 – Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO 

Tema do dia: Súplica por perdão
Leitura bíblica: Salmo 51:1 
Reflexão: 
Súplica é um clamor humilde. Normalmente, suplicamos em momentos 

de angústias, necessidade, desespero. O pecado está entre as coisas que 
pesam demais em nosso coração. O salmista orou: Compadece-te de mim, ó 
Deus, segundo a tua benignidade; apaga as minhas transgressões, segundo 
a multidão das tuas misericórdias (Sl 51:1). O pecado não deve permanecer 
acalentado na vida daqueles que são salvos por Jesus Cristo. Entre as ne-
cessidades humanas que precisam ser apresentadas a Deus se encontra o 
perdão. Graças a Cristo, podemos recebê-lo pela graça (1 Jo 1:8-10, 2:12).

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus oferecendo súplicas por pessoas que estão afastadas 

da igreja, para que retornem ao caminho, se arrependam e sejam 
perdoadas. 

•  Ore a Deus suplicando por sua vida, rogando perdão pelos seus pe-
cados intencionais e não-intencionais. 

•  Ore também em favor do MCA – Ministério Crianças e Adolescentes 
(DIJAP Geral), para que seja sempre orientado e conduzido por Deus, 
na realização de seus projetos.
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32º DIA • 23/07 – Segunda-feira
CULTO DOMÉSTICO (ORAÇÃO EM FAMÍLIA)

Tema do dia: Súplica por justiça
Leitura bíblica: Salmo 10:12-19
Reflexão: 
O salmo 10 é o clamor do servo de Deus que olha para o mundo e o vê 

de cabeça para baixo. Os justos, muitas vezes, são humilhados, explorados, 
perseguidos e tiranizados. Os exploradores, tiranos, cruéis e corruptos 
estão no poder, prosperam, vivem as benesses desta terra. Diante desse 
cenário, o salmista clama: Tu, Senhor, ouvirás os desejos dos mansos; con-
fortarás o seu coração; inclinarás o teu ouvido, para fazeres justiça ao órfão 
e ao oprimido (vv.17-18). Realmente, um dia Jesus voltará e executará seu 
juízo (At 17:31). Veremos novos céus e terra onde habita a justiça (2 Pd 3:13). 

Motivos de oração: 
•  Suplique ao Senhor que ampare as pessoas injustiçadas deste mundo.
•  Ore a Deus colocando-se à disposição dele para promover a justiça na 

Terra, ajudando pessoas que precisam ser defendidas e amparadas.
•  Interceda também pelo CETAP (Centro de Estudos Teológicos Adven-

tista da Promessa), a fim de que seja usado por Deus, no crescimento 
e no desenvolvimento teológico dos cristãos promessistas.

33º DIA • 24/07 – Terça-feira
CULTO DOMÉSTICO (ORAÇÃO EM FAMÍLIA)

Tema do dia: Súplica por proteção
Leitura bíblica: Salmo 140:1-13
Reflexão: 
Existem dois tipos de mal. O mal natural, diz respeito aos fenômenos 

da natureza que causam sofrimento aos homens: terremotos, tornados, tsu-
namis etc. Existe também o mal moral, ou seja, o sofrimento causado por 
agentes morais livres, os seres humanos. Os homens assassinam, vingam-
-se, revidam, roubam, agridem, discriminam, ou seja, promovem o mal no 
mundo. No salmo 140, o salmista pede proteção contra esse tipo de mal. 
Ele diz: Livra-me, ó Senhor, do homem mau; guarda-me do homem violento 
(v.1). Com tanta insegurança nas cidades, precisamos rogar a Deus por sua 
poderosa proteção. 
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Motivos de oração: 
•  Ore a Deus pedindo proteção por sua vida, rogando que ele lhe dê 

livramento do mal deste mundo. 
•  Ore a Deus por pessoas de sua família, de seu círculo de amizades e 

de sua igreja, pedindo proteção por suas vidas.
•  Clame também em prol do Ministério de Mulheres (FESOFAP), para 

que, mediante orientação e capacitação divina, desenvolva suas ati-
vidades junto às mulheres promessistas.  

34º DIA • 25/07 – Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Súplica por cura
Leitura bíblica: Salmos 6:2, 30:2-3
Reflexão: 
Por causa da queda dos seres humanos, este mundo não é como foi 

planejado (Gn 3). Deus nos fez para vivermos para sempre, mas escolhemos 
o pecado, que trouxe consigo a degeneração de nossos corpos, a terrível 
morte (Rm 5:12). Por causa disso, todos os seres humanos ficam doentes 
e morrem (2 Rs 13.14; 2 Co 12:7-9; 1 Tm 5:23). Jesus, contudo, levou sobre 
si nossas enfermidades (Mt 8:16-17). Por causa disso, um dia não haverá 
mais doenças (Ap 21:4). Até lá, temos uma notícia: Deus pode nos curar de 
qualquer doença, segundo a sua vontade. O Salmo 30:2-3 testemunha isso.  

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus em favor da cura das pessoas enfermas que frequentam 

a igreja em que você congrega. Ore por conhecidos, amigos ou fami-
liares que estejam enfermos.

•  Ore a Deus por sua saúde, suplicando-lhe a cura, caso você se en-
contre enfermo. Peça isso com fé e descanse na vontade do Senhor. 

•  Ore também pelo Ministério de Jovens (FUMAP), para que, por meio 
da orientação e da capacitação espiritual, desenvolva suas ativida-
des junto aos jovens promessistas.
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35º DIA • 26/07 – Quinta-feira
CULTO DOMÉSTICO (ORAÇÃO EM FAMÍLIA)

Tema do dia: Súplica por paz interior
Leitura bíblica: Salmo 55:1-6,16,22
Reflexão: 
Existem momentos em que os cenários de nossas vidas tornam-se 

tempestivos. É como se a vida fosse um barco surpreendido por uma vio-
lenta tempestade. Tudo fica instável, turbulento, agitado. São problemas no 
trabalho, na família, na faculdade, no casamento. São situações que nos dei-
xam cansados, ansiosos e estressados. No salmo 55, o autor expressa seu 
desejo por momentos como este: Ah! Quem me dera asas como de pomba! 
Voaria e estaria em descanso (v.6). O salmista só queria ter paz, fugir de seus 
problemas. Saiba que há uma paz que excede todo entendimento, e ela está 
a sua disposição (Fp 4:7). Então, suplique por essa paz em seu coração.

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus colocando diante dele tudo aquilo que tem afligido sua 

vida; peça-lhe paz em seu coração, que o ajude a superar o cansaço 
emocional, o estresse e a ansiedade.

•  Ore a Deus por pessoas não crentes que estão passando por mo-
mentos difíceis. Peça paz para o coração delas, para que reconhe-
çam a graça de Deus.

•  Clame ainda pela Junta de Missões e por seus colaboradores, para 
que sejam usados por Deus, na realização dos projetos de proclama-
ção, dentro e fora do Brasil.

36º DIA • 27/07 – Sexta-feira
CULTO DOMÉSTICO (ORAÇÃO EM FAMÍLIA)

Tema do dia: Súplica por sabedoria
Leitura bíblica: Salmos 86:11, 90:12, 143:8,10
Reflexão: 
Às vezes, suplicamos por provisão, proteção, milagres, mas não por 

sabedoria. No Salmo 143, Davi pede: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois 
tu és o meu Deus; guie-me o teu bom Espírito por terreno plano (v.10). O 
caminho pedregoso e íngreme e perigoso. Este é o nosso caminho, quando 
fazemos a nossa vontade – uma estrada tortuosa. Podemos cair, nos des-
viar. A vontade de Deus é diferente. É como andar por um caminho plano. 
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Assim, busque a vontade de dele. Peça orientação para as decisões, em 
todas as dimensões da sua vida.

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus suplicando por sabedoria na vida de seus familiares, seus ami-

gos e seus irmãos de fé que estejam passando por uma situação difícil.
•  Ore a Deus pedindo orientação e sabedoria para todas as dimensões 

de sua vida. Peça ao Senhor que você tenha discernimento para to-
mar decisões corretas. 

•  Ore ao Senhor em prol da sabedoria e da firmeza doutrinárias de 
todos os promessistas, para que permaneçam firmes na fé e não se 
deixem levar por ventos de doutrina.

37º DIA • 28/07 – Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO

Tema do dia: Súplica por provisão
Leitura bíblica: Salmo 144:13-14
Reflexão: 
No salmo 144 o autor exclama: Os nossos celeiros estarão cheios das 

mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, 
às dezenas de milhares em nossos campos (v.13). Ele contempla a bênção 
de Deus a seu povo, Israel, através de bênçãos relacionadas à provisão. 
É claro que não há, na Nova Aliança, nenhuma promessa de que crentes 
serão ricos. Contudo, há a promessa de que Deus satisfará nossas necessi-
dades (Mt 6:19-34). Ele proverá aquilo de que precisamos. Não por menos 
Jesus legitima a súplica por provisão ensinando-nos a rogar: Dá-nos o pão 
de cada dia (Mt 6:11).

Motivos de oração: 
•  Ore agradecendo a Deus por prover o necessário para a sua vida.
•  Ore suplicando a provisão de Deus para uma necessidade específica 

que você está enfrentando. 
•  Clame ainda pela implantação e o desenvolvimento dos pequenos 

grupos na IAP, a fim de que, por meio deles, a comunhão e a proclama-
ção sejam atuantes e determinantes no crescimento das igrejas locais.
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SALMOS DE INTERCESSÃO

38º DIA • 29/07 – Domingo
ORAÇÃO NA MADRUGADA / MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO 
NOTURNO 

Tema do dia: Livra-nos da corrupção desta geração 
Leitura bíblica: Salmo 12
Reflexão: 
Davi, no salmo 12, olha ao seu redor e vê somente conversas enchar-

cadas de pecado, mentira, bajulação, segundas intenções e arrogância. Ele 
olha para o cenário sociológico e vê opressão aos pobres, sofrimento dos 
necessitados, corrupção sendo exaltada entre os homens. Não parece nos-
so próprio contexto social? Diante desse cenário desolador, Davi não “lava 
as mãos”. Não fica passivo. Ele assume uma postura de intercessor: Senhor, 
tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre (v.7). 
Precisamos interceder pela igreja e pelo mundo. Que venhamos a influen-
ciar a sociedade com a prática do bem e do que é correto. 

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus por sua igreja, para que os crentes não se aliem ao sis-

tema mundano e seus pecados, que estes não se conformem, nem 
concordem com a corrupção de nosso país.

•  Ore por nosso país e nossa sociedade, para que Deus tenha misericórdia 
e pessoas sejam trazidas das trevas para a luz por meio do evangelho.

•  Aproveite também para pedir a Deus que haja, em cada cristão, mais 
compreensão do evangelho de Cristo e mais comprometimento com 
o Cristo do evangelho.
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39º DIA • 30/07 – Segunda-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA 

Tema do dia: Abençoe nossa cidade
Leitura bíblica: Salmo 122:5-9
Reflexão: 
O salmo 122 é uma oração a Deus em prol da cidade de Jerusalém, 

lugar para onde os peregrinos se dirigiam todos os anos, por três vezes. O 
salmo é uma oração pedindo paz, segurança e o bem para seus habitantes. 
Orar pela cidade também é dever dos cristãos. Conquanto sejamos pere-
grinos neste mundo, somos instados a orar por todas as pessoas de todas 
as classes e setores da sociedade, inclusive pelas autoridades (1 Tm 2:1-4). 
Devemos fazer o bem a todos (Gl 6:10). Sendo assim, ore pela paz, pela 
justiça, pela segurança e pela salvação em sua cidade. 

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus pelas autoridades de sua cidade, pedindo que te-

nham sabedoria. 
•  Ore a Deus para que haja paz, justiça, segurança e salvação de pes-

soas em sua cidade, também para que a igreja seja usada pelo Se-
nhor, como instrumento para transformação da cidade.   

•  Clamemos também pelo Ministério de Ensino da IAP (DEC), para que 
sempre desenvolva as Lições Bíblicas e suas demais atividades res-
paldado pela Palavra de Deus e pela capacitação do Espírito Santo.

40º DIA • 31/08 – Terça-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA 

Tema do dia: Proteja as famílias do seu povo
Leitura bíblica: Salmos 144:9-12, 90:16
Reflexão: 
A família é o núcleo de uma sociedade forte. Para a igreja, ela é fun-

damental. Casais fiéis e felizes e filhos discipulados no caminho de Cristo 
fazem uma igreja sólida e madura. Famílias são a extensão da igreja, então, 
problemas na família são problemas da igreja. Jó era um intercessor de 
sua família, suplicando a Deus pela vida de seus filhos (Jó 1:5). O salmista 
também orou: Que, na sua mocidade, os nossos filhos sejam como plantas 
viçosas, e que as nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de 
um palácio (Sl 144:12). Precisamos interceder pelas famílias da igreja. 
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Motivos de oração:
•  Ore por sua família, pedindo que seus familiares estejam firmes em 

Cristo e os não salvos se convertam a ele verdadeiramente. 
•  Ore pelas famílias de sua igreja, lembrando de pessoas não salvas, 

pessoas desviadas e famílias que enfrentam problemas desafiadores. 
•  Clame ainda pela IAP, para que, mediante a graça e a capacitação 

divina, consiga desempenhar projetos voltados à orientação familiar.

41º DIA • 01/08 – Quarta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA / CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO 

Tema do dia: Orando pelos frutos do trabalho
Leitura bíblica: Salmos 144:13-15, 90:17
Reflexão:
As Escrituras Sagradas nos mostram o cuidado de Deus em todas as 

áreas e dimensões de nossa vida. Não fica nenhuma de fora. Uma das di-
mensões de nossas vidas é a nossa profissão. Deus criou o trabalho antes 
do pecado, e o fez como algo que dignifica o homem (Gn 2:15). Paulo escre-
veu muito seriamente contra aqueles que não queriam saber de trabalho (2 
Ts 3:10). Os salmistas, por exemplo, oravam pedindo que Deus abençoasse 
seu trabalho, o resultado do esforço de suas mãos (Sl 90:17, 144:13-15). In-
terceda por seu trabalho. Coloque tudo nas mãos de Deus. 

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus por irmãos que estejam desempregados ou que estão 

enfrentando dilemas em sua profissão. 
•  Ore a Deus por sua profissão, pedindo a bênção dele sobre seu tra-

balho e por aqueles com os quais trabalha. 
•  Aproveite também para orar em favor dos empresários da igreja, 

para que continuem contando com as bênçãos de Deus sobre seus 
empreendimentos e, ao mesmo tempo, demonstrando generosida-
de para com a obra do Senhor. 
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42º DIA • 02/08 – Quinta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA 

Tema do dia: Renovação espiritual da igreja
Leitura bíblica: Salmos 80:3,14-18, 90:13-14
Reflexão:
Há momentos em que igrejas passam por períodos de estiagem espi-

ritual, quando o amor, antes vigoroso, entra em processo de arrefecimento. 
Como a igreja Éfeso, podem estar doutrinariamente sólidas, mas sem o pri-
meiro amor, a força, a vitalidade espiritual (Ap 2:4). O que fazer? Oração é 
a resposta. Os salmistas intercediam pelo povo de Deus, pedindo: Abençoa 
com a tua mão direita o teu povo escolhido [...] Devolve-nos a vida e nós Te 
adoraremos (Sl 80:17-18). Precisamos interceder para que a vida espiritual 
da igreja seja restaurada. 

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus por sua vida espiritual, caso perceba que está sem vitali-

dade e sem ânimo em sua caminhada cristã. 
•  Ore a Deus para que a igreja receba, pela graça divina, uma restau-

ração espiritual, de modo que possa ser vigorosa e forte. Ore por um 
avivamento.

•  Interceda também por todos os promessistas, a fim de que sejam 
abençoados por Deus com dons espirituais e convicção evangelística. 

43º DIA • 03/08 – Sexta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA

Tema do dia: Clamor pelos que sofrem
Leitura bíblica: Salmo 10:12-18
Reflexão:
Na essência do que Jesus ensinou, está o amor aos nossos irmãos. 

Esse amor se materializa quando carregamos os fardos uns dos outros 
e choramos com os que choram (Rm 12:15; Gl 6:10), ou seja, quando nos 
solidarizamos com os que sofrem. Dentre as maneiras de nos colocarmos 
ao lado dos que sofrem, o ato de orar por eles é fundamental. É o que o 
autor do Salmo 10 faz. Ele dirige uma oração pelos que sofrem nesta vida. 
Ele clama: Levanta-te, Senhor! Ó Deus, levanta a tua mão; não te esqueças 
dos necessitados (v.12). Também precisamos interceder pelos que sofrem. É 
uma expressão de amor.
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Motivos de oração: 
•  Ore a Deus pedindo orientação quanto às maneiras práticas pelas 

quais você pode se dispor, a fim de ajudar alguém de sua igreja que 
esteja sofrendo.

•  Ore a Deus por aquelas pessoas de sua igreja local que estão pas-
sando por momentos de terrível sofrimento, seja por enfermidades, 
desemprego, problemas familiares, perseguição pela fé, etc. 

•  Ore ainda para que a IAP desenvolva e desempenhe, com a ajuda de 
Deus, cada vez mais projetos voltados à assistência e à ação social, 
a fim de prestar auxílio aos necessitados.  

44º DIA • 04/08 – Sábado
ORAÇÃO NA MADRUGADA / MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO 
MATUTINO 

Tema do dia: Intercedendo por missões 
Leitura bíblica: Salmo 67:1-4
Reflexão: 
A Bíblia é o livro que traz a narrativa de Deus em missão buscando re-

dimir sua criação que sofre as terríveis consequências do pecado (Gn 3:15). 
Seu desejo é que todas as nações sejam alcançadas (Mt 28:19-20; Lc 24:47), 
abençoadas (Gn 12:3) e os homens, salvos (1 Tm 2:3-4). O autor do Salmo 67 
orava a Deus: Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as 
nações a tua salvação (v.2). Paulo pediu que a igreja orasse pela salvação 
das pessoas (1 Tm 2:1-2). Então, precisamos interceder por missões. Oremos 
pelos missionários, pelos projetos e pela Junta de Missões.

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus pelos missionários que estão no campo, tanto em nosso 

país quanto aqueles que estão em outras nações e povos. 
•  Ore a Deus pelos países não alcançados, por aqueles que perse-

guem os cristãos; peça que a obra missionária avance no mundo. 
•  Clame também pela obra de Deus na Argentina, para que, por meio 

dela, muitas vidas sejam conduzidas aos pés de Jesus, e que os mis-
sionários, pastores, líderes e membros tenham sabedoria, ousadia e 
autoridade espirituais para continuar a obra. 
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SALMOS DE FELICIDADE

45º DIA • 05/08 – Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO 

Tema do dia: Ser feliz é andar com Deus
Leitura bíblica: Salmo 1:1-3, 119:1-2
Reflexão: 
O salmista sugere que a felicidade verdadeira é alcançada não por 

meio de bens, mas por meio de um ser pessoal, o único que pode preen-
cher as lacunas existenciais do coração humano. Não é feliz aquele que 
anda após o ímpio, para imitar as suas obras (Sl 1:1). Não é feliz aquele 
que se compraz em sujar as mãos com práticas pecaminosas. A verdadeira 
felicidade está em observar a lei do Senhor. Os bem-aventurados fazem da 
Palavra de Deus o seu padrão de vida e do Deus da Palavra, o seu alimento 
diário, buscando-o de todo coração. Andemos com Deus e observemos a 
sua Palavra. Isso, sim, é felicidade!

Motivos de oração: 
•  Ore em favor de alguém que ainda não encontrou a felicidade em 

Deus, porque sempre a buscou no lugar errado, isto é, por meio do 
dinheiro, da fama e do poder. 

•  Agradeça a Deus por nos conceder o privilégio de conhecê-lo e, por 
conta disso, nos conceder felicidade verdadeira.

•  Ore pela IAP em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para que, por 
meio dela, muitas vidas sejam conduzidas a Jesus. Peça a Deus que 
abençoe os missionários que ali trabalham. Ore pelos parceiros mis-
sionários: convenções Noroeste Paulista e Sul-mato-grossense.
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46º DIA • 06/08 – Segunda-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES

Tema do dia: Ser feliz é ser do Senhor
Leitura bíblica: Salmos 33:12, 144:15, 146:5-10
Reflexão: 
O salmista sugere que a felicidade verdadeira é atestada no fato de 

pertencermos não a uma etnia específica, a uma classe social privilegiada 
ou a uma cidade desenvolvida. É feliz quem pertence a Deus, seja quem for, 
onde quer que esteja, o que quer que possua. Por que nossa felicidade se 
fundamenta em pertencermos a ele? Porque no Senhor podemos ter espe-
rança (Sl 146:5). Ele nos defende, nos alimenta, nos liberta, nos faz enxergar, 
nos levanta, nos ama, nos protege e reina para sempre. Estamos em boas 
mãos! Pertencemos ao Senhor! Esse é o grande motivo de nossa felicidade.

Motivos de oração: 
•  Ore em favor daqueles que precisam de libertação, por viverem sob 

o domínio do diabo, andando segundo os desejos da carne. Oremos 
por amigos, familiares, colegas de trabalho ou faculdade que ainda 
não pertencem a Deus.

•  Ore para que haja, no coração das pessoas, o desejo de pertence-
rem ao Senhor e de se permitir ser orientado por ele. 

•  Ore ainda em prol da obra de Deus no Chile, para que o Senhor con-
solide o trabalho pastoral em Santiago, que atue na revitalização da 
igreja em Nacimiento e na continuidade dos trabalhos em Santa Fé e 
Curanilahue. Ore pelos parceiros missionários: convenções Litoral e 
Leste Paulista, Rio de Janeiro e Nordeste Oriental

47º DIA • 07/08 – Terça-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES

Tema do dia: Ser feliz é ser perdoado
Leitura bíblica: Salmo 32:1-2
Reflexão: 
A pior condição de vida é uma pessoa estar em rebelião contra Deus e 

debaixo de sua ira. Nossos pais, Adão e Eva, pecaram, e nós nos tornamos 
pecadores. Porém, Deus enviou seu Filho ao mundo para que, por meio dele, 
tivéssemos quitada a nossa dívida, tornando-nos, por meio da fé, livres da sua 
ira (Ef 1:7). Somos felizes porque fomos perdoados por Deus. Como é confor-
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tante estarmos certos de que os erros que cometemos foram apagados (Sl 
32:1). O peso da culpa não mais nos oprime. Agora, temos paz. Podemos des-
cansar na certeza de que o perdão de Deus é algo com o que podemos contar. 

Motivos de oração: 
•  Agradeçamos pelo perdão de Deus propiciado pela cruz. Oremos 

para que a certeza do perdão de Deus esteja cada vez mais firme no 
coração de cada promessista. 

•  Oremos para que o Senhor trate as pessoas que estão oprimidas 
pela culpa provocada por erros passados e que, assim, estas encon-
trem a felicidade em Deus. 

•  Clamemos também em favor da obra de Deus em Letícia, na Colôm-
bia, para que Deus dê sabedoria à liderança da IAP ali atuante.   

48º DIA • 08/08 – Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Ser feliz é temer ao Senhor
Leitura bíblica: Salmos 111:10, 112:1, 128:1 
Reflexão:
De acordo com o salmista, a felicidade está intimamente conectada ao 

temor ao Senhor. Nas palavras do autor: ... como é feliz o homem que teme 
ao SENHOR e tem prazer em seus mandamentos! (Sl 112:1). A palavra temor 
(hb. yare’) possui o sentido de reverenciar, honrar, respeitar. Honrar a Deus 
é sinônimo de bom senso e sabedoria, pois quem age dessa maneira, opta 
por seguir o caminho da integridade, da justiça, da misericórdia, da genero-
sidade e da honestidade. Quem segue essa trilha é bem-aventurado. Honre 
ao Senhor sempre. Faça da sua vida um testemunho de reverência ao Pai. 

Motivos de oração: 
•  Ore para que haja, entre os membros da igreja, profundo desejo 

de temer ao Senhor constantemente. Que este “temor ao Senhor” 
esteja em nossos coração e nos motive a obedecer-lhe e que encon-
tremos satisfação e felicidade nisto.

•  Ore para que haja, entre os membros da sua família, profundo desejo de 
temer ao Senhor diariamente. Que ele seja o Senhor de toda a sua casa.

•  Ore ainda pela obra de Deus em Santa Ana, El Salvador, para que con-
tinue firme e constante, no intuito de alcançar muitas vidas para Cristo, 
e pelos parceiros missionários: convenções Norte, Sul e Oeste Paulista.
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49º DIA • 09/08 – Quinta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES

Tema do dia: Ser feliz é socorrer o necessitado
Leitura bíblica: Salmo 41:1-2 
Reflexão: 
Pela lógica da lei da semeadura, colhemos o que plantamos. O salmista 

pensa de modo semelhante acerca da solidariedade ao próximo. Há felicida-
de no coração de quem ajuda o pobre (v.1). Para este, há, da parte do Senhor, 
apoio na adversidade, preservação, sustento e restauração (vv.1-3). Quem 
planta amor, colhe amor; quem planta solidariedade, a recebe das mãos de 
Deus; quem se preocupa com a felicidade dos menos favorecidos, recebe do 
Senhor a felicidade verdadeira. Não neguemos ajuda a quem precisa. Tenha-
mos em mente que mais bem-aventurado é dar do que receber (At 20:35). 

Motivos de oração: 
•  Oremos em favor daqueles que passam por necessidades financei-

ras, a fim de que sejam cuidados pelo Senhor. Oremos também pelos 
desempregados. 

•  Oremos em favor do trabalho de assistência social, desenvolvido por 
nossas igrejas locais, para que alcancem e ajudem a muitos necessi-
tados, demonstrando-lhes, dessa maneira, o amor de Cristo. 

•  Clamemos pela obra de Deus nos Estados Unidos da América, atra-
vés dos grupos de irmãos da IAP espalhados naquele país, para que 
continuem, por meio da proclamação da Palavra de Cristo, alcançan-
do muitas vidas para o reino de Deus.

50º DIA • 10/08 – Sexta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES

Tema do dia: Ser feliz é confiar em Deus
Leitura bíblica: Salmos 40:4, 34:8, 84:12
Reflexão: 
A felicidade verdadeira é constatada na vida daqueles que confiam 

no Senhor. Alguns motivos são apontados como razão dessa afirmação. Pri-
meiro, a confiança em Deus é uma atitude autêntica, isto é, confiamos no 
Deus verdadeiro, não em deuses falsos. Segundo, a confiança em Deus é 
uma atitude proveniente da experiência, isto é, vivenciamos as suas mara-
vilhas. Você se considera uma pessoa feliz por colocar a sua confiança ple-
namente em Deus? Certamente, sim, pois o Senhor prova o seu cuidado a 
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cada dia. Faça este desafio: Provem, e vejam como o SENHOR é bom. Como 
é feliz o homem que nele se refugia! (Sl 34:8).  

Motivos de oração: 
•  Nessa oração, agradeça ao Senhor por seu cuidado sobre nós em 

todos os momentos. Peça a Deus que o ajude a confiar nele, livran-
do-o, assim, de toda ansiedade e insegurança emocional.

•  Peça ao Senhor que fortaleça a sua fé no cuidado dele, por meio 
da apreciação de suas maravilhas. Que você tenha mais disposição 
para agradecer do que para murmurar. 

•  Oremos também pela IAP em Madri, na Espanha, para que o Senhor 
consolide, a cada dia, a fé dos irmãos promessistas e que, por meio 
destes, salve muitas pessoas. Ore também pelos parceiros missioná-
rios deste projeto.

51º DIA • 11/08 – Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO

Tema do dia: Ser feliz é permanecer na casa do Senhor
Leitura bíblica: Salmos 84:4-10, 89:15-17
Reflexão: 
Enquanto muitas pessoas abandonam a igreja em nossos dias, as pa-

lavras do salmista permanecem válidas: Como são felizes os que habitam 
em tua casa (Sl 84:4a). Estar no templo não lhe era uma obrigação, mas 
um prazer; não lhe era motivo de descontentamento, mas de euforia. No 
templo, nós nos alegramos em louvar a Deus; encontramos força no Se-
nhor; superamos o vale de sofrimento; temos ouvidas as nossas orações; 
alcançamos bondade divina; sentimos pleno regozijo. Permanecer na casa 
do Senhor é uma bem-aventurança. Ali é o seu lugar. Pense nisso. 

Motivos de oração: 
•  Ore em favor do aumento da frequência nos cultos em nossas igrejas 

e congregações. 
•  Ore pelos irmãos que desanimaram de congregar, para que voltem 

ao hábito de cultuar ao Senhor no templo. Apresente em oração os 
afastados e desviados, para que voltem aos caminhos do Senhor.

•  Ore ainda pela IAP em Setúbal, Portugal, a fim de que, por meio 
do trabalho da liderança promessista ali presente, a fé de todos os 
irmãos seja sempre fortalecida e muitas almas se rendam a Cristo. 
Ore pelos parceiros missionários deste projeto.
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SALMOS DA PALAVRA

52º DIA • 12/08 – Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO 

Tema do dia: Leitura e meditação da Palavra
Leitura bíblica: Salmo 1:1-3
Reflexão:
O salmista se satisfaz em investir seu tempo na leitura e meditação 

da lei do Senhor, não como um hábito esporádico, mas constante. Todos os 
dias e todas as noites, ele tirava tempo para ler e refletir na Palavra. Quem 
age como o salmista, é comparado à arvore frutífera, cujas folhas não mur-
cham. Em tudo o que faz, prospera. Você tem imitado a atitude do salmista? 
Se a sua resposta é não, mude a sua postura agora mesmo. A Palavra de 
Deus é a nossa bússola neste mundo entenebrecido pelo pecado. Ela nos 
faz prosperar diante dos desafios à fé. 

Motivos de oração: 
•  Ore para que o Senhor nos ajude a criar projetos de leitura e medita-

ção da Bíblia em nossas igrejas. 
•  Ore para que o Senhor nos ajude a desenvolver esta prática devocio-

nal e que tenhamos prazer nisto. Que o Senhor nos ilumine, por meio 
da leitura e meditação da Palavra. 

•  Suplique pela obra de Deus na Guatemala, para que seja fortalecida, 
por meio do trabalho da liderança promessista ali atuante, e cresça 
cada vez mais. Ore pelo parceiro missionário: Convenção Paranaense.
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53º DIA • 13/08 – Segunda-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Os benefícios da Palavra
Leitura bíblica: Salmo 19:7-11
Reflexão: 
O salmista argumenta que a Palavra de Deus reserva benefícios aos 

que a ela se apegam. Ela proporciona vigor e experiência (v.7); preserva 
a justiça e dissemina alegria (v.8); seu conteúdo é verdadeiro e autêntico 
(v.9); seus princípios são mais valiosos do que tesouros (v.10); promove ad-
vertência e gera recompensa (v.11). Assim é a palavra do Senhor. Ela muda 
a vida daqueles que se preocupam em segui-la. Faz a mente limitada tor-
nar-se mais ampla. A Palavra nos conduz ao conhecimento do próprio Deus. 
Vale a pena dedicar-se à leitura da Bíblia. Não deixe para depois. Leia-a, 
agora mesmo. Por meio da Palavra, o Senhor falará ao seu coração. 

Motivos de oração: 
•  Peça ao Senhor que proporcione aos leitores da Bíblia compreendê-la 

e ter alegria nisto.
•  Ore com a finalidade de pedir ao Senhor que proporcione a nós, 

leitores da Bíblia, humildade e sabedoria para transmitir aos outros o 
conhecimento alcançado. 

•  Aproveite esta ocasião para orar pela igreja na Índia, para que 
Deus consolide a frente de trabalho missionário no Nepal, usando 
a liderança da IAP ali atuante, e abençoe os parceiros missionários: 
Convenção Paulista e IAP de Vila Maria.

54º DIA • 14/08 – Terça-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO 

Tema do dia: Ensine aos seus filhos!
Leitura bíblica: Salmo 78:1-7
Reflexão: 
Nas palavras do salmista, a Palavra de Deus deve ser transmitida. É de-

ver dos pais preocupar-se com essa questão séria e urgente. O que apren-
deram por meio da Escritura devem ensinar aos filhos (vv.3-4). A ideia é que 
o conteúdo da Palavra seja, de fato, absorvido, pois o objetivo é levar ao 
conhecimento de Deus e à obediência a ele. Faça da preocupação do sal-
mista a sua. Não permita que a TV, a internet, os desenhos animados e os vi-
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deogames o privem desse direito. Faça do seu lar uma escola bíblica diária. 
Seja você o professor dos seus filhos. Faça da Bíblia a sua grade curricular. 

Motivos de oração: 
•  Peça ao Senhor que proporcione aos pais sabedoria na educação 

espiritual e moral dos seus filhos. 
•  Peça ao Senhor que proporcione aos filhos discernimento espiritual, 

quanto às informações adquiridas através dos meios de comunica-
ção (TV e internet) e também através da escola. 

•  Ore também em favor da obra de Deus em Moçambique, para que 
Deus continue consolidando os projetos, levantando mais colabora-
dores e trazendo muitas almas aos pés de Cristo. 

55º DIA • 15/08 – Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: A felicidade em obedecer
Leitura bíblica: Salmo 119:1-8
Reflexão: 
A obediência à Palavra do Senhor gera no salmista plena felicidade. 

Nas palavras dele, são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, 
que vivem conforme a lei do SENHOR! (Sl 119:1). É isto que Deus espera de 
nós: obediência a sua Palavra. O caminho da submissão é o que devemos 
seguir, pois desobediência é pecado e já sabemos a dimensão de suas con-
sequências, desde que nossos pais, Adão e Eva, pecaram, não é mesmo? 
Quem segue os ensinos de Deus, não teme; está seguro de que serve a ele 
com consciência limpa. 

Motivos de oração: 
•  Ore ao Senhor para que trabalhe, nos corações dos crentes, o sen-

timento da obediência à Palavra não como um peso, mas como sa-
tisfação. 

•  Ore ao Senhor para que nos ajude no crescimento na santificação 
pessoal, a fim de que nos tornemos parecidos com Cristo a cada dia. 

•  Clame também em prol da obra de Deus na Nigéria, para que, por 
meio dela, os irmãos promessistas ali sejam fortalecidos, e muitas 
almas tenham um encontro com Cristo e se rendam a ele.
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56º DIA • 16/08 – Quinta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO 

Tema do dia: O antídoto contra o pecado
Leitura bíblica: Salmo 119:9-11
Reflexão: 
Há muito se conhece o famoso ditado popular: “É melhor prevenir do 

que remediar”. Pois bem, o salmista tem a mesma percepção. Quando se 
trata do pecado, a melhor maneira de lidarmos com ele é essa. Remediar é 
mais doloroso. Às vezes, a ferida sara, mas fica a cicatriz. Como prevenir? 
Qual é o antídoto contra o pecado? É a observância à Palavra de Deus: 
Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti (Sl 119:11). Munir-
-se desse antídoto lhe evitará muitos transtornos. Alimentar-se da Palavra 
preservará o seu ministério, o seu casamento, a sua integridade, a sua ami-
zade, o seu relacionamento com Deus. 

Motivos de oração: 
•  Ore para que Deus nos ajude a enxergar a leitura e o conhecimento da Bíblia 

como antídoto contra o pecado e uma forma eficaz de vencer as tentações. 
•  Ore para que o Espírito Santo nos faça lembrar a Palavra e nos dê 

força para dizer “não” ao pecado e vencer as tentações.
•  Clame também pela obra de Deus no Paraguai, para que siga avan-

çando, rompendo as barreiras e as dificuldades.

57º DIA • 17/08 – Sexta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO 

Tema do dia: Amo a tua Palavra!
Leitura bíblica: Salmo 119:1-97-103
Reflexão:
Como obedeceremos aos princípios da Bíblia, se não a amarmos? 

Como torná-la essencial em nossa vida e meditar nela, dia e noite, se não 
nutrirmos prazer em suas letras inspiradas? Isso não faz o menor sentido, 
nem mesmo para o salmista, que declara: Como eu amo a tua lei! Medito 
nela o dia inteiro (Sl 119:97). Quem se entrega ao conhecimento da Palavra, 
com amor, não encara a leitura e a Reflexão: nela, bem como a submissão 
a ela, um fardo. A Palavra é alimento que mata a nossa fome; é água que 
sacia a nossa sede. Ela é prazerosa e faz bem para a vida. É nosso deleite, 
dia e noite. Ela nos faz crescer e nos torna sábios. 
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Motivos de oração: 
•  Clame ao Senhor por um avivamento que produza amor sincero à 

Palavra de Deus nos corações dos servos e das servas de Cristo 
da atualidade. 

•  Ore ao Senhor por um avivamento que produza alegria em obedecer 
à Palavra de  Deus em nossas vidas.  

•  Ore, ainda, em favor da obra de Deus no Peru, para que tenha êxito 
na salvação de vidas e no fortalecimento dos irmãos promessistas. 
Ore também pelos parceiros missionários: convenções Mato-gros-
sense e Distrito Federal.

58º DIA • 18/08 – Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO

Tema do dia: Orientação para a vida
Leitura bíblica: Salmo 119:105
Reflexão: 
A Palavra de Deus é orientação para a vida; é sabedoria para os inex-

perientes; é caminho seguro para o viajante; é luz para os que se encon-
tram na escuridão. De fato, como bem escreveu o salmista: A tua palavra 
é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho (Sl 
119:105). A Bíblia nos ajuda a lidarmos com os relacionamentos. Ela também 
nos orienta a lidarmos com os nossos planos, com as nossas finanças, com 
o trabalho, com as questões sociais. A Palavra de Deus continua atualizada 
e indispensável.  

Motivos de oração: 
•  Ore ao Senhor para que, por meio da sua Palavra, nos dê orientação 

quanto às questões relacionadas aos nossos planos e projetos. 
•  Suplique ao Senhor para que, por meio da sua Palavra, você conheça 

a vontade dele e identifique em você sentimentos, palavras e ações 
que são contrárias à vontade dele, e assim aconteçam transforma-
ções em sua vida. 

•  Ore também em favor da obra de Deus em Barra do Quaraí – RS e 
Bella Unión, no Uruguai, para que o Senhor continue usando a sua 
igreja na propagação do evangelho.
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SALMOS DE INTEGRIDADE

59º DIA • 19/08 – Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO

Tema do dia: O caminho da integridade 
Leitura bíblica: Salmo 101
Reflexão:
No salmo 101, Davi nos chama à atenção para quatro aspectos indis-

pensáveis àqueles que andam no caminho da integridade: 1º) – Integrida-
de com Deus. Logo no início do salmo, Davi se dirige a Deus assumindo o 
compromisso de portar-se com inteligência no caminho reto. Ninguém, por 
melhor que seja, conseguirá ser íntegro, se não começar a ser íntegro com 
Deus. 2º) – Integridade com a família.  No ambiente familiar, o ser humano é 
o que é, sem máscaras e sem disfarces; por isso, o salmista diz: ... andarei 
em minha casa com coração sincero. 3º) – Integridade consigo mesmo. Davi 
se compromete a desviar seus olhos do mal e a manter-se longe do coração 
perverso. 4º) – Integridade com o próximo. Nosso relacionamento interpes-
soal precisa ser marcado e norteado pela sinceridade e pela verdade. Deus 
abomina o olhar altivo, o coração soberbo, o que usa de engano e o que 
profere mentiras.

Motivos de oração:
•  Ore a Deus pedindo que o Espírito Santo o ajude a moldar seu ca-

ráter, para que a integridade seja um valor inegociável em sua vida.
•  Ore a Deus para que o seu exercício da integridade seja praticado 

nestas quatro dimensões; com ele (Deus), com a família, consigo 
próprio e com o próximo.

•  Suplique também em favor do Projeto de Inclusão, coordenado pela 
Junta de Missões; que, por meio dele, muitas vidas sejam alcança-
das para Cristo.
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60º DIA • 20/08 – Segunda-feira
CULTO DOMÉSTICO (ORAÇÃO EM FAMÍLIA)

Tema do dia: Santidade nos negócios 
Leitura bíblica: Salmos 15; 101:7; 112:5
Reflexão:
Mexer no mecanismo da balança, alterar o velocímetro do carro, alte-

rar o marcador da bomba de combustível, fazer manobras ilegais no ajuste 
da declaração do imposto de renda etc. são apenas alguns exemplos de 
comportamentos isentos de santidade. O salmista Davi assim se refere ao 
cidadão que habitará no céu: aquele que anda em sinceridade e justiça, 
que fala a verdade, que não difama e não faz mal ao próximo, que não 
aceita afronta, que, ao firmar compromisso com alguém, ainda que perca, 
não muda, que não empresta seu dinheiro com usura e não aceita suborno. 
No salmo 101:7, o salmista compara o que usa de engano e de mentira ao 
ímpio. No salmo 112:5, ela se refere, inclusive, ao exercício da compaixão 
nos negócios, com justiça. Quem assim procede jamais será abalado.

Motivos de oração: 
•  Ore a Deus pedindo que ele o livre da ganância, do lucro abusivo, do 

consumismo escravizante.
•  Ore a Deus para o ajude a ser justo com seu patrão, com seu empre-

gado e nos seus negócios, sendo sal da terra e luz do mundo, para 
a glória do Senhor.

•  Suplique também pelo projeto de capelania prisional da IAP, para 
que Deus abençoe a liderança desse projeto, na assistência dos 
mais de mil e quinhentos detentos.  

61º DIA • 21/08 – Terça-feira
CULTO DOMÉSTICO (ORAÇÃO EM FAMÍLIA)

Tema do dia: Pensamentos, palavras e obras
Leitura bíblica: Salmos 24:3-4, 19:14
Reflexão:
Via de regra, todo ser humano segue esta ordem de comportamen-

to: pensar, falar e agir. O salmista Davi preocupava-se em agradar a Deus 
nessas três dimensões da vida. No salmo 19:14, ele pediu para que fossem 
agradáveis a Deus a meditação do seu coração e as palavras da sua boca. 
No salmo 24:3-4, ele parte para o exercício da ação e das obras, ressaltando 
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a limpeza das mãos e a pureza do coração como requisitos ao cidadão do 
reino dos céus. Ser limpo de mãos retrata o exercício de obras sem man-
chas, com base na verdade, na sinceridade e na transparência. Por fim, o 
cristão genuíno e autêntico é aquele que não jura enganosamente. A bên-
ção do Senhor será a sua recompensa. 

Motivos de oração:
•  Ore a Deus para que ele nos ajude a vigiar a porta dos nossos pen-

samentos, a porta da nossa boca e adestre nossas mãos para agir.
•  Peça a Deus, em oração, que os maus pensamentos sejam repreendidos e 

que eles não sejam traduzidos nem em palavras, nem em obras.
•  Clame também em favor do projeto missionário em Juazeiro do Nor-

te, para que, por meio dele, a igreja de Cristo venha a ser fortalecida 
e alcance muitas vidas para o reino.

62º DIA • 22/08 – Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Pecados ignorados e intencionais
Leitura bíblica: Salmo 19:11-13
Reflexão:
Todo ser humano é pecador, de acordo com 1 João 1:8. Mesmo quem já 

foi salvo por Jesus é pecador; porém, não vive mais na constante prática do 
pecado, porque o Espírito Santo passou a habitar nele. O salmista Davi, que 
foi homem como nós, tinha a compreensão de que há pecados praticados 
de forma consciente e intencional e há pecados cometidos de modo incons-
ciente, portanto, involuntariamente. Isso ele deixou claro nestas palavras: ... 
quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos (Sl 
19:12). Diante dessa realidade, ao exercitar a constante prática da confissão, 
além dos pecados intencionais, inclua os pecados ocultos ou ignorados. 

Motivos de oração:
•  Ore a Deus e peça a ajuda do Espírito Santo, para que ele o auxilie a 

reconhecer os seus erros.
•  Com base no exemplo de Davi, ore a Deus pedindo a ele que o livre 

dos pecados intencionais e ignorados.
•  Suplique também em favor do projeto missionário com as comuni-

dades ribeirinhas, na Floresta Amazônica, para que alcance muitas 
vidas para o reino de Deus.
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63º DIA • 23/08 – Quinta-feira
CULTO DOMÉSTICO (ORAÇÃO EM FAMÍLIA)

Tema do dia: Oração por santidade na vida 
Leitura bíblica: Salmo 86:11
Reflexão:
A santidade é exigida por Deus a seus filhos, porque ele é santo, con-

forme 1 Pd 1:16.  Ela é parte indispensável do processo de salvação e se dá 
numa parceria do salvo com Deus. Conquanto haja uma participação do sal-
vo em Cristo Jesus, na medida em que ele reconhece essa imperiosa neces-
sidade e se esforça em viver uma vida de santidade, ele jamais conseguirá 
alcançá-la, sem a participação divina. E isso foi afirmado pelo Senhor Jesus: 
... porque sem mim nada podeis fazer (Jo 15:5). Não é sem causa que o sal-
mista se dirige a Deus, no Salmo 86:11, utilizando os verbos ensinar e unir, 
numa atitude de dependência e pedido de ajuda, no caminho da santidade.

Motivos de oração:
•  Diante da permissividade e do baixo padrão moral da sociedade, 

ore a Deus para que a igreja consiga viver em santidade e faça a 
diferença no mundo.

•  Ore a Deus para que ele capacite você e sua família a viver de forma 
santa, no pensar, no falar e no agir.

•  Suplique, ainda, por um avivamento, para que haja, no meio do povo 
promessista, uma constante sede pela presença de Deus e por uma 
vida santa.

64º DIA • 24/08 – Sexta-feira
CULTO DOMÉSTICO (ORAÇÃO EM FAMÍLIA)

Tema do dia: Sonda-me, ó Deus! 
Leitura bíblica: Salmo 139:23-24
Reflexão:
Predominantemente, o ser humano volta-se para o mundo e para as 

pessoas próximas, e isso é natural. Embora não seja um exercício habi-
tual, é indiscutível a importância e a necessidade de o homem voltar-se 
para si mesmo, num mergulho introspectivo, visando conhecer melhor a 
si próprio, desenvolver autocrítica e autoavaliação. Davi, por vezes, assim 
o fez, como no Salmo 139:23-24. Sabedor de que só Deus nos conhe-
ce interiormente, pediu-lhe que fizesse essa sondagem, deixando-nos 
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o exemplo de como isso pode contribuir para nosso autoconhecimento, 
com resultados terapêuticos.

  
Motivos de oração:
•  Como a Bíblia afirma que enganoso é o coração, ore a Deus e peça ao Es-

pírito Santo que o ajude a conhecer as reais motivações do seu coração.
•  Diante do resultado dessa sondagem interior, peça a Deus, em ora-

ção, que o auxilie na mudança que for necessária, de dentro para fora.
•  Aproveite para orar em favor dos professores da Escola Bíblica, para 

que ministrem o ensino bíblico com zelo e sabedoria, e que os alunos 
sejam atraídos pela Palavra, na ação do Espírito Santo.

65º DIA • 25/08 – Sábado
RELÓGIO DE ORAÇÃO

Tema do dia: Prevenção de quedas 
Leitura bíblica: Salmo 141:3-4
Reflexão:
Todos nós conhecemos este ditado popular: o peixe morre pela boca. 

O Senhor Jesus afirma: ... do que há em abundância no coração, disso fala 
a boca (Mt 12:34). A boca profere o conteúdo parcial ou total do que é pro-
cessado pela mente e que, simbolicamente, passa pelo coração. Conhe-
cedor dos benefícios e dos malefícios que a boca pode gerar, através das 
palavras, o salmista Davi recorre a Deus, pedindo para colocar guarda a sua 
boca e livrar o seu coração da inclinação do mal. Devemos fazer o mesmo, 
pois o que guarda a sua boca preserva a sua alma (Pv 13:3).  

Motivos de oração:
•  Recorra a Deus, em oração, e peça ao Espírito Santo para desenvol-

ver e aperfeiçoar o autocontrole e o domínio próprio em sua boca.
•  Ore a Deus e peça a ele para ensinar-lhe a ser seletivo em sua fala, 

escolhendo apenas as palavras que edificam para proferi-las. 
•  Interceda ao Senhor em favor dos membros do Conselho da IAP lo-

cal, para que tomem decisões sabiamente, pautados pela orientação 
do Senhor. 



Semana 10

SALMOS DE COMUNHÃO

66º DIA • 26/08 – Domingo
ORAÇÃO NA MADRUGADA /MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO 
NOTURNO

Tema do dia: Comunhão, o bem mais precioso
Leitura bíblica: Salmo 16
Reflexão: 
O salmista não vê sentido na vida sem Deus. A propósito, ele se mos-

tra plenamente satisfeito com o Senhor, de modo a declarar: ... não tenho 
bem nenhum além de ti (Sl 16:2). Os que correm atrás de outros deuses 
sofrerão e não podem entender a alegria do salmista. Mas os fiéis fazem da 
comunhão com o Pai o bem mais precioso. Ora, se temos comunhão com 
ele, podemos declarar: ... em ti me refúgio (v.1); Tu és o meu Senhor (v.2); Tu 
és a minha porção e o meu cálice (v.5); bendirei o SENHOR, que me aconse-
lha (v.7); sempre tenho o SENHOR diante de mim (v.8); Tu me farás conhecer 
a vereda da vida (v.11). 

Motivos de oração: 
•  Ore para que os seus familiares e amigos ou vizinhos tenham conhe-

cimento de Deus, por meio de um relacionamento íntimo com ele.
•  Ore para que você e os demais cristãos da igreja em que você con-

grega fortaleçam a comunhão com o Senhor a cada dia.  
•  Nesta ocasião, aproveite para orar pela igreja local, pedindo a Deus 

que seja uma comunidade marcada pelo amor; que os irmãos real-
mente se amem e cuidem uns dos outros; que nela haja perdão, to-
lerância e sinceras amizades.
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67º DIA • 27/08 – Segunda-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA

Tema do dia: Sim, ele é meu pastor!
Leitura bíblica: Salmo 23
Reflexão: 
O salmista se compara a uma ovelha que é amparada por um pas-

tor amoroso. Com ele, o salmista podia contar. Nós também podemos, por 
razões óbvias: o Senhor é o pastor que provê: ... de nada terei falta (v.1); 
o Senhor é o pastor que orienta: ... me conduz a águas tranquilas (v.2); o 
Senhor é o pastor que restaura: ... restaura-me o vigor (v.3); o Senhor é o 
pastor que protege: ... não temerei mal algum, pois tu estás comigo (v.4); 
o Senhor é o pastor que recompensa: ... preparas um banquete para mim 
(v.5); o Senhor é o pastor de bondade: ... sei que a bondade e a fidelidade 
me acompanharão (v.6).

Motivos de oração:
•  Ore em favor da provisão do Senhor, em benefício da família e da igreja.
•  Ore para que os crentes confiem, profundamente, no cuidado do 

Senhor sob quaisquer circunstâncias. 
•  Ore pelo seu pastor. Interceda em favor do trabalho pastoral na igre-

ja local, para que seja cada vez mais atuante e pautado na Palavra 
de Deus. 

68º DIA • 28/08 – Terça-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA

Tema do dia: Segredos que são revelados
Leitura bíblica: Salmo 25:14
Reflexão:
O temor ao Senhor não é somente o princípio da sabedoria (Pv 9:10); 

é, também, o princípio da intimidade. Aos que temem ao Senhor, são 
confiados os segredos divinos (Sl 25:14), o que traz a ideia de uma conver-
sa confidencial e de um relacionamento íntimo. Segredos não se revelam 
para qualquer pessoa. Confidenciamos nossa vida a quem confiamos, a 
quem sabemos que nos ajudará. Se almejamos que o Senhor se revele a 
nós e nos dê a conhecer os seus mistérios, concedendo-nos o privilégio 
de viver sob a bênção de sua aliança e de suas normas, então, honremos 
a ele em temor.  
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Motivos de oração:
•  Ore para que a igreja em que você congrega tenha ardente desejo 

de conhecer a Deus em intimidade. 
•  Ore para que os cristãos da igreja em que você congrega tenham 

cada vez mais interesse em viver piedosamente. Peça ao Senhor que 
revele a você os segredos dele.

•  Aproveite este momento para orar em favor de todos os jovens da 
igreja, para que permaneçam firmes na fé, desfrutem de intensa co-
munhão com Deus e não desistam de Cristo.

69º DIA • 29/08 – Quarta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA / CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: O valor de um coração quebrantado.
Leitura bíblica: Salmos 34:17-18, 51:17, 145:18
Reflexão: 
Deus jamais desprezará um coração quebrantado, pois este tem maior 

valor do que meros sacrifícios de animais (Sl 51:17). Isso porque aqueles 
que quebrantam o coração para Deus, achegam-se a ele em mansidão e 
humildade, reconhecendo as próprias limitações e dependência. O exterior 
de uma pessoa pode não passar de aparência. Alguém pode orar fervorosa-
mente, sem ser sincero; pode agir com intenções equivocadas. Para Deus, 
o que importa é o nosso interior, isto é, as atitudes provenientes de um 
coração quebrantado, disposto a ser restaurado por ele. 

Motivos de oração:
•  Nessa oração, peça a Deus que o ajude a alcançar o quebrantamento 

de coração, a fim de que a mansidão e a humildade sejam manifes-
tas e constantes em suas atitudes.  

•  Declare, nessa oração, as suas limitações e a sua dependência do 
Senhor, rogando-lhe forças para a preservação da sua vida cristã. 

•  Clame agora também em favor dos idosos da igreja, para que o Se-
nhor os conserve em saúde e os use para servir as pessoas, por meio 
de seus conselhos advindos da experiência de vida; que eles não 
percam o ânimo de servir a Deus.  
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70º DIA • 30/08 – Quinta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA

Tema do dia: Eles foram íntimos de Deus
Leitura bíblica: Salmo 99:6-7
Reflexão:
O notório líder Moisés e seu fiel companheiro, Arão, desfrutaram de 

êxito em seu ministério. Samuel, sacerdote, profeta e juiz em Israel, deixou 
grande legado de fé e integridade. Contudo, nenhum deles chegou a tão 
elevado patamar da vida espiritual por meio de suas capacidades físicas ou 
intelectuais. O segredo da vitória desses homens foi a sua intimidade com 
o Pai. Eram pessoas de oração; paravam para escutar a voz de Deus e, por 
isso, não agiam, mas apenas reagiam às orientações divinas, pois clama-
vam pelo SENHOR, e ele lhes respondia (Sl 99:9). Nós também podemos ser 
íntimos de Deus. Ele responde as nossas orações.  

Motivos de oração:
•  Nesta oração, peça a Deus que nossos irmãos e irmãs em Cristo 

sejam instigados a buscar a Deus de modo prioritário, e que haja 
comprometimento de toda a liderança em ser exemplo para os de-
mais membros.   

•  Ore para que o Senhor oriente os nossos planos e projetos pessoais 
e as estratégias da igreja para este ano. Que, assim como ele ouvia e 
atendia os servos dele do passado, possa fazer conosco nos dias atuais.

•  Clame também ao Senhor para que haja, em cada uma de nossas 
igrejas, um genuíno e forte amor entre os irmãos, para que o mundo 
veja Cristo em nós.

71º DIA • 31/09 – Sexta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA

Tema do dia: A comunhão fraternal é bela!
Leitura bíblica: Salmo 133
Reflexão: 
A comunhão fraternal é bela, pois favorece a força do povo de Deus, 

por meio da união. O salmo 133 reforça isso, ao comparar a comunhão ao 
óleo sacerdotal, que representa a bênção, e o orvalho, que simboliza a vida 
reservada para a família de Deus. Fomos criados para viver em comunhão. 
Não ignoremos esse princípio tão enfatizado nas Escrituras. Ao vivermos 
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em comunhão uns com os outros, nós nos preocuparemos mais com o bem-
-estar do próximo; abriremos o nosso coração às dores e necessidades dos 
nossos irmãos; nos tornaremos sensíveis às fraquezas alheias e, ao mesmo 
tempo, ajudaremos o fraco a ficar forte. A comunhão nos torna solidários. 

Motivos de oração:
•  Ore para que Deus nos dê estratégias práticas para fortalecermos 

os laços de comunhão na igreja em que congregamos. Que sejamos 
sempre unidos.

•  Ore para que Deus nos ajude a vencer os obstáculos que visam im-
pedir o desenvolvimento da comunhão fraternal. 

•  Peça também a Deus que capacite todos os promessistas e as igrejas a 
impactar a sociedade onde estão inseridos, por meio de ações sociais, 
prática de justiça e testemunho de caráter santo que glorifiquem a Deus.  

72º DIA • 01/09 – Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO

Tema do dia: As bênçãos da comunhão
Leitura bíblica: Salmos 122; 133:3
Reflexão:
A comunhão produz bênçãos aos que a promovem. Ao vivermos em 

comunhão, alcançamos a bênção da alegria, pois estar com aqueles que 
amamos é prazeroso; a bênção da gratidão, pois reconhecemos a interven-
ção graciosa de Deus; a bênção da preservação da paz, porque nos importa-
mos com o bem do outro e, de modo recíproco, somos alvos do mesmo sen-
timento; a bênção da vida, visto que a unidade nos proporciona um modo de 
convivência saudável, que faz bem ao nosso corpo e à nossa mente. Enfim, 
vale a pena vivermos em comunhão e desfrutarmos de tais bênçãos. 

Motivos de oração:
•  Ore para que Deus nos mantenha em comunhão e proporcione, dia-

riamente, a nós as bênçãos advindas da comunhão.   
•  Ore para que Deus o ajude a fazer da comunhão um modo de vida, 

pois esta é uma das marcas dos filhos de Deus.  
•  Clame a Deus que consolide, em todas as congregações, a busca 

pela unidade entre os membros do corpo de Cristo, a fim de que 
todos se sintam estimulados a fazerem o melhor para o desenvolvi-
mento da missão. 
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SALMOS DA FAMÍLIA

73º DIA • 02/09 – Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO

Tema do dia: O construtor do nosso lar
Leitura bíblica: Salmo 127:1-2
Reflexão: 
O Senhor é o construtor do lar. É ele quem levanta e mantém firmes os 

alicerces da família. Ele provê o necessário para a subsistência do lar. Para 
que tudo ocorra bem, no âmbito familiar, é necessário que Deus esteja no 
empreendimento de tudo. Por isso, precisamos considerar a importância de 
buscarmos o Senhor constantemente, visto que somos inteiramente depen-
dentes dele. Sem Deus, o lar não é edificado, mas derrubado; sem Deus, 
o lar não fica guardado em segurança, mas se torna vulnerável. Busque 
em Deus a provisão e a felicidade para a sua família. Ele é poderoso para 
reconstruir lares destruídos. 

Motivos de oração:
•  Apresente a Deus em oração as necessidades materiais da sua famí-

lia, suplique pela provisão do Senhor. 
•  Ore pelas necessidades espirituais da sua família, rogando a restau-

ração do Senhor, peça pela salvação de seus familiares e renovo das 
que já são salvos.  

•  Ore em favor da educação intelectual e espiritual dos filhos, para 
que absorvam, em todas as fases da vida, os princípios da Palavra 
de Deus. 
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74º DIA • 03/09 – Segunda-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Os filhos são verdadeiras bênçãos
Leitura bíblica: Salmo 127:3-5
Reflexão: 
Na sociedade israelita dos tempos bíblicos, tanto a paternidade quan-

to a maternidade sempre foram vistos de modo positivo. Nesse contexto, 
os filhos são herança do Senhor e, em nossos dias, continuam sendo. Isso 
se deve por, pelo menos, dois importantes motivos. Primeiro, os filhos re-
presentam a continuidade da família. Eles levarão adiante o legado fami-
liar, no decorrer dos anos. Segundo, os filhos representam a segurança 
da família. Nos anos finais de suas vidas, é na força dos filhos que os pais 
buscam apoio e segurança. Os filhos são bênçãos de Deus para a nossa 
vida. Cuide em dar-lhes amor e orientação, no presente, para que eles ob-
tenham êxito, no futuro.  

Motivos de oração:
•  Ore em favor da saúde física, mental e espiritual de seus filhos, para 

que eles estejam e permaneçam no centro da vontade do Senhor. 
•  Clame para que Deus conceda sabedoria aos pais para criarem os 

filhos dentro dos princípios divinos e valores da Palavra de Deus. 
•  Ore em favor dos órfãos e das instituições que se aplicam em aco-

lhê-los. Peçamos a Deus que sustente e abençoe o trabalho desen-
volvido por elas.

75º DIA • 04/09 – Terça-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Dois segredos para a família 
Leitura bíblica: Salmo 128:1
Reflexão: 
Quem não quer fazer parte de uma família feliz, não é mesmo? Isso 

não é impossível de acontecer. Quais são os segredos para a felicidade 
da família, de acordo com o Salmo 128:1? O primeiro deles é o temor ao 
Senhor. O que isso significa? Respeito, reverência, honra. A família deve 
cultivar um relacionamento com Deus baseado na reverência, levando-o 
a sério sempre. O segundo segredo é a obediência ao Senhor. Os hábitos 
a serem cultivados pelos membros da família devem ser os aprendidos de 
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Deus. Este sempre nos conduzirá pelos bons caminhos, pois almeja o bem 
de todos nós. O temor e a obediência ao Senhor nos tornam felizes.

Motivos de oração:
•  Ore para que os membros da sua família busquem a felicidade em 

Deus por meio do temor a ele e que todos o amem de todo coração. 
•  Ore para que os membros de nossas famílias sejam fiéis a Deus, por 

meio da obediência aos seus mandamentos.
•  Aproveite e ore em favor dos nossos adolescentes, a fim de que 

encontrem paz em Deus, diante das mudanças naturais experimen-
tadas nessa fase da vida, que geram, muitas vezes, insegurança. 

76º DIA • 05/09 – Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: A bênção da provisão 
Leitura bíblica: Salmos 128:2, 144:14, 37:25-26
Reflexão:
A provisão é uma bênção divina. Ela contempla não os sonhos mira-

bolantes do homem materialista, mas o contentamento daqueles que se 
alegram com o fruto do trabalho honesto. O ser humano se esforça e der-
rama o seu suor, por meio do trabalho, mas a felicidade e a prosperidade 
vêm do Senhor, que age para que os rebanhos se multipliquem, as pragas 
não dizimem as plantações e os abortos cessem. Deus não desampara a 
nossa família, deixando-a padecer pela necessidade; ao contrário, ele atua 
com generosidade e nos torna abençoados. Que tal confiarmos cada vez 
mais no Senhor?  

Motivos de oração:
•  Ore para que Deus abra uma porta de emprego para aqueles que se 

encontram desempregados. 
•  Ore para que Deus supra as necessidades daqueles que estão pas-

sando por crises financeiras. 
•  Ore em favor dos estudantes e universitários, para que sejam aben-

çoados na vida acadêmica, mantenham-se firmes na fé e galguem 
êxito na vida profissional. 
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77º DIA • 06/09 – Quinta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Marido e mulher abençoados
Leitura bíblica: Salmo 128:3-6
Reflexão: 
A bênção de Deus se estende aos cônjuges. O salmista reforça muito 

bem essa ideia, ao afirmar que a felicidade se manifesta quando o homem 
se satisfaz no amor de sua mulher e da família (Sl 128:3). No princípio, Deus 
afirmou: ... não é bom que o homem esteja só (Gn 2:18). Por isso, ele criou, da 
costela do homem, a mulher. Ambos completam um ao outro. Cônjuges que 
cultivam um relacionamento saudável de amor, fidelidade, compreensão, 
solidariedade, confiança e cumplicidade tornam o lar um ambiente propício 
ao bem-estar familiar. Você tem permitido que Deus conduza o seu casa-
mento? Faça isso, e vivenciará as bênçãos do Senhor em sua vida conjugal. 

Motivos de oração:
•  Ore a Deus em favor das pessoas que almejam o matrimônio, para 

que sejam devidamente orientadas nesse propósito e tenham a bên-
ção de Deus neste sentido. 

•  Ore a Deus em favor dos casais da igreja, para que mantenham o seu 
relacionamento conduzido pelos princípios da Bíblia. 

•  Aproveite para orar pedindo as bênçãos do Senhor sobre todas as 
famílias da IAP, a fim de que sejam fortalecidas e consolidadas na 
graça e no amor de Cristo.

78º DIA • 07/09 – Sexta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Família em volta da mesa
Leitura bíblica: Salmo 128:3
Reflexão:
A família em volta da mesa é uma bênção advinda da parte de Deus. 

Essa imagem sugere a manutenção de princípios importantes, como a uni-
dade. Comer junto é cultivar a comunhão. A família unida é feliz. O outro 
princípio é o diálogo. Ao redor da mesa, os membros da família conversam 
entre si. Os problemas e as alegrias vêm à tona; os conselhos são ouvidos. 
Em volta da mesa, tome o cuidado de evitar que a conversa seja substituída 
pela atenção ao mundo paralelo dos celulares e dos demais dispositivos 
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tecnológicos. Há tempo para tudo. Este momento, entretanto, é propício 
para se fortalecer o vínculo familiar. 

Motivos de oração:
•  Ore a Deus pelo bom relacionamento nas famílias, que haja unidade 

familiar, para que haja mais cumplicidade entre os membros da família.
•  Ore a Deus em favor da comunicação familiar, para que haja mais 

compreensão, perdão e amor no diálogo entre os membros da família.  
•  Clame em favor dos pais, para que entendam a importância do diálo-

go no desenvolvimento espiritual e moral dos filhos. 

79º DIA • 08/09 – Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO

Tema do dia: Filhos abençoados por Deus
Leitura bíblica: Salmos 112:1-4, 144:12
Reflexão:
A felicidade da família se estende ao êxito alcançado por seus descen-

dentes. Eles serão poderosos na terra não em corrupção, mas em integrida-
de. Filhos assim não são apenas abençoados por Deus, mas se tornam bên-
çãos nas mãos dele. A riqueza deles não é alcançada pela desgraça alheia, 
mas pela justiça. Pais, ensinem aos filhos o caminho da integridade e da 
justiça, mostrando-lhes que o caminho fácil nem sempre tem a bênção do 
Senhor. Filhos, sejam diferentes desta geração perversa, que se propõe a 
debochar de Deus e de seus mandamentos. Sejam bênçãos e abençoados!

Motivos de oração:
•  Coloque em suas orações os filhos que se encontram afastados dos ca-

minhos de Cristo, a fim de que tenham com ele um encontro pessoal. 
•  Ore pelo futuro dos nossos filhos (crianças, adolescentes ou jovens), 

para que sejam abençoados por Deus em todas as áreas: escolar/
acadêmica, profissional, futuro casamento, etc. Que eles permane-
çam nos caminhos do Senhor.

•  Aproveite e ore também pelos nossos irmãos promessistas que es-
tão em Angola (África) e pelos planos da Junta de Missões em plantar 
uma igreja neste país. Peça ao Senhor que levante um missionário 
para esta obra. 
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SALMOS DE CONFIANÇA

80º DIA • 09/09 – Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO

Tema do dia: Não há o que temer
Leitura bíblica: Salmos 27:1-3, 46:1-11
Reflexão: 
O salmista demonstra firme confiança. Mas não nas próprias forças ou 

no poderio de seu exército. Ele confia plenamente em Deus. Com este, não 
há o que temer: ... de quem terei medo?, pergunta. Em tempos de guerra, 
quando havia constantes disputas por territórios e por poder, Davi se refu-
giava no Senhor. A voracidade de seus inimigos, bem como suas ameaças, 
não eram suficientes para abalar a sua fé. Do que você tem medo: dos trau-
mas do passado, dos perigos do presente, das incertezas do futuro? Acre-
dite: não há o que temer. Deus é o nosso refúgio, a nossa segurança. Ainda 
que o mundo se torne um caos completo, ele permanecerá imutavelmente 
soberano. 

Motivos de oração:
•  Ore pedindo ao Senhor que o ajude a confiar e descansar nele, dian-

te das incertezas e tribulações dessa vida. 
•  Peça a Deus que nos oriente a motivar as pessoas que passam por 

dificuldades a manter a confiança em Deus. 
•  Aproveite para orar também por todos os presbíteros da igreja, a fim 

de que sejam corajosos e cheios do Espírito Santo, e que façam o 
melhor que puderem em favor do reino de Deus. 
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81º DIA • 10/09 – Segunda-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES

Tema do dia: No que está a sua confiança? 
Leitura bíblica: Salmo 20:7-8
Reflexão: 
O salmista nos estimula a confiar. Contudo, mais do que isso, ele nos 

orienta sobre como confiar. Ele sugere que não é em carros, nem em ca-
valos que devemos colocar todas as nossas esperanças, mas em Deus. 
Quem não confia no Senhor, vacila e cai. Quem nele confia, permanece 
firme. Você quer permanecer firme ou prefere correr o risco de estar em 
queda livre? Não pense que o conhecimento das ciências, o suporte militar, 
a economia, a política vigente, a justiça humana, o acúmulo de bens e as 
facilidades tecnológicas são infalíveis. Somente Deus não nos sustentará. 
Ele é fiel em suas promessas. Nele podemos confiar.  

Motivos de oração:
•  Ore a fim de que Deus lhe dê clareza espiritual para entender, nos momentos 

difíceis, que a confiança nele acima de tudo sempre vale a pena. 
•  Em oração, entregue ao Senhor tudo aquilo que está incomodando 

seu coração, tirando sua paz e causando ansiedade. Peça ao Senhor 
que o ajude a confiar nele.

•  Suplique também pelas famílias dos pastores, em favor do equilíbrio 
espiritual, emocional e financeiro dessas famílias, para que sejam 
referências altamente positivas de fé e integridade para o rebanho 
de Cristo.

82º DIA • 11/09 – Terça-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES

Tema do dia: Confie, entregue e descanse! 
Leitura bíblica: Salmo 37:3-7
Reflexão: 
Há coisas que nós podemos fazer e coisas que só o Senhor o pode. 

Nesse segundo caso, o certo é confiar no Senhor, acreditar que ele pode in-
tervir na situação e gerar a resolução ao problema. Se cremos que ele pode 
fazer isso, então devemos entregar a situação a ele e descansar. Não de-
vemos tentar dar uma “ajudinha” para Deus. Ele é quem deve intervir, não 
nós. Tenhamos calma e esperemos. Ele está no controle e sempre saberá o 
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que fazer. Lembre-se de que Deus abriu caminho no meio do mar e salvou o 
seu povo das lanças de faraó; que ele derrubou os muros de Jericó, abrindo 
caminho para a conquista de Canaã. Portanto, confie, entregue e descanse!

Motivos de oração:
•  Coloquemos diante de Deus os nossos problemas, sejam estes re-

lacionados às finanças, saúde ou espiritualidade, pedindo a ele que 
nos ajude a solucioná-los. 

•  Façamos, por meio deste momento de oração, um pacto com o Se-
nhor em que nos propomos a nele confiar e descansar, diante do 
problema que enfrentamos.   

•  Clamemos ao Senhor também pelos cantores e músicos, para que, 
por meio de suas habilidades musicais, glorifiquem a Deus e condu-
zam as pessoas à adoração, por meio do louvor.

83º DIA • 12/09 – Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Minha esperança está em ti
Leitura bíblica: Salmos 40:1-4, 130:5-8
Reflexão: 
A esperança que o salmista põe no Senhor está alicerçada na sua expe-

riência de vida com Deus. Quando gritava por socorro, o Senhor o ouvia (Sl 40:1); 
quando se encontrava no lamaçal, em situação caótica, o Senhor o transportava a 
um lugar seguro. Deus lhe deu motivos suficientes para cantar louvores que o con-
duziram à oração. Direcione o seu clamor por socorro na direção certa. Peça ajuda 
a Deus. Certamente, ele o ouvirá. Quantas vezes ele já o tirou de enrascadas? Em 
quantos momentos você pôde contar com a companhia de Deus? São muitas as 
razões pelas quais podemos declarar ao Senhor: “Minha esperança está em ti”. 

Motivos de oração:
•  Nesta oração, agradeça a Deus por suas intervenções nos momentos 

de tribulações. 
•  Ore em favor de alguém que você conhece, cuja vida se encontra 

no lamaçal da dependência química, da prostituição, da corrupção, 
da criminalidade. 

•  Suplique a Deus também em favor dos alunos do CETAP e do semi-
nário interno; que Deus desperte, nos corações de muitos jovens, o 
chamado para o ministério pastoral.
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84º DIA • 13/09 – Quinta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES

Tema do dia: Lugar seguro de habitação
Leitura bíblica: Salmos 91:1-2,9, 62:1-2
Reflexão: 
Qual é o melhor lugar de descanso e abrigo? O salmista não tem dú-

vida, ao afirmar que este lugar não é outro, senão debaixo da proteção do 
Deus Todo-poderoso (Sl 91:1). Ele é a nossa fortaleza insuperável. Ninguém 
tem poder de derrubá-lo. Todos os que se voltam contra o Senhor são derro-
tados e envergonhados. Logo, se fizermos do Altíssimo o nosso abrigo e re-
fúgio, nenhum mal poderá nos atingir. Se as coisas estiverem complicadas e 
tudo parecer desmoronar, refugie-se em Deus, o lugar seguro de habitação. 
Se o inimigo lançar setas contra a sua vida, abrigue-se à sombra do Senhor. 
Ali há segurança garantida!

Motivos de oração:
•  Ore ao Senhor para que nos proteja daqueles que intentam mal con-

tra nós. 
•  Ore para que, diante da tentação, o Senhor nos ajude a encon-

trar escape. 
•  Aproveite para orar em favor do crescimento e do desenvolvimento 

da Escola Bíblica em todas as IAPs; que nosso povo tenha cada vez 
mais sede de estudar a Palavra de Deus.

85º DIA • 14/09 – Sexta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES

Tema do dia: De onde o socorro virá?
Leitura bíblica: Salmos 121, 124:8
Reflexão:
O salmista faz uma pergunta- De onde me vem o socorro? - para a qual 

ele já tem a resposta: O meu socorro vem do SENHOR (Sl 121:1,2). Quando 
estamos em aflição extrema, numa situação em que parece não haver mais 
alternativas, é a pergunta que fazemos: “Quem poderá me ajudar?”. Deus 
pode. Ora, isso é verdade, pois ele é o criador dos céus e da terra; ele se 
mantém alertas; o Senhor não dorme; ele tem o controle da natureza; ele 
cuida da nossa vida. Deus se importa conosco. Ele ouve o clamor daqueles 
que, humildemente, buscam a sua ajuda. Dele virá o nosso socorro! 
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Motivos de oração:
•  Ore em favor das famílias que estão passando por aflições, a fim de 

que obtenham o socorro do Senhor. 
•  Ore em favor dos líderes da igreja que estão passando por dificulda-

des ministeriais, a fim de que obtenham o socorro do Senhor. 
•  Aproveite esta ocasião para orar em prol da estabilidade financeira 

das convenções regionais da IAP, para que, mesmo em meio a essa 
crise no país, possam cumprir suas funções com eficácia para glória 
de Deus.   

86º DIA • 15/09 – Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO

Tema do dia: Confiantes e inabaláveis
Leitura bíblica: Salmos 125:1-2, 18:1-3
Reflexão: 
Em meio ao domínio de uma potência estrangeira, o salmista trans-

mite ao povo de Judá a certeza de que Deus está ao seu lado. A confiança 
no Senhor deve superar as condições desfavoráveis. Devemos crer na sua 
proteção e no seu cuidado, em tempos de fartura e em tempos de escas-
sez; em tempos de saúde e em tempos de dor; em tempos de ganhos e em 
tempos de perdas. Os que confiam em Deus não se abalam. Na verdade, 
permanecem confiantes e firmes, quando as coisas a sua volta se desmo-
ronam. Se a figueira não florescer, se não houver ovelhas no curral ou se o 
fruto da vide faltar, a nossa confiança no Senhor nos manterá fortes. 

Motivos de oração:
•  Ore em favor da firmeza espiritual dos membros da igreja de Cristo, 

a fim de que se disponham a ajudar uns aos outros, para que todos 
sejam confiantes e inabaláveis no Senhor.  

•  Ore em favor dos desafios espirituais da IAP, neste ano de 2018, 
para que a liderança tenha sabedoria do alto e permaneça inabalá-
vel diante dificuldades.  

•  Aproveite e clame para que os pastores sejam usados por Deus 
estrategicamente, na implantação de pequenos grupos nas igrejas 
locais, e que o Senhor dê sabedoria às diretorias das convenções 
regionais na implantação desse trabalho.
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87º DIA • 16/09 – Domingo
JEJUM COLETIVO / MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO

Tema do dia: Busquem a face do Senhor!
Leitura bíblica: Salmo 27:9-14
Reflexão: 
O criador do universo não fecha as portas para aqueles que alme-

jam buscar a sua presença. Sempre que o buscamos com sinceridade, de 
todo o nosso coração, nós o encontramos (Jr 29:13). O salmista pede: Não 
escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo (Sl 27:9). Mas 
ele também sabe que Deus o acolherá. Nem sempre somos recebidos por 
uma autoridade importante. Quantas vezes somos tratados não por quem 
somos, mas pelo que temos. Deus não é assim. Ele tem prazer em conversar 
conosco, ouvir nossos lamentos, nos ajudar, quando mais precisamos de 
auxílio. Vale a pena buscar a sua face!

Motivos de oração:
•  Ore para que a igreja, em especial, as crianças, os adolescentes e 

os jovens, se mostrem desejosos e envolvidos na busca ao Senhor. 
Clame por um despertamento neste sentido. 

•  Ore para que cada membro da igreja em que você congrega tenha 
sempre a certeza de que Deus está perto e que pode ser buscado 
em oração. 

•  Suplique também ao Senhor por um avivamento, para que a igreja 
de Cristo seja tomada pelo desejo de orar e para que haja oração 
fervorosa, unânime e incessante.
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88º DIA • 17/09 •  Segunda-feira
JEJUM COLETIVO

Tema do dia: Anseio pela presença de Deus
Leitura bíblica: Salmo 63:1-5
Reflexão: 
Muita gente, ao se ver em apuros, tende a se afastar de Deus, a recla-

mar por sua aparente inatividade, a deixar de crer nele. Mas não o salmista. 
Mesmo estando aparentemente exilado no deserto, ele almeja por Deus, 
ao qual busca de modo intenso. As circunstâncias desfavoráveis o apro-
ximam mais do Senhor. O seu prazer está em Deus, o seu desejo é estar 
no santuário para exaltar ao Criador. A sua satisfação é estar na presença 
do Pai. Quantas vezes gastamos nosso tempo, que é tão curto, com coisas 
supérfluas e sem proveito? É hora de ansiarmos pela presença do Senhor, 
como num deserto árido e sem água. 

Motivos de oração:
•  Oremos para que os crentes sintam em seus corações o desejo ar-

dente de buscar diariamente a presença de Deus.
•  Oremos para que os cristãos obtenham a firme consciência de que 

devem priorizar a busca por Deus, de modo a se habituarem à orga-
nização do seu tempo para esse propósito. 

•  Ore também em favor de avivamento espiritual que traga a realização 
de milagres divinos, no seio de cada uma de nossas igrejas locais.

89º DIA • 18/09 – Terça-feira
JEJUM COLETIVO

Tema do dia: Oração por renovação pessoal
Leitura bíblica: Salmo 51:10-17
Reflexão: 
É certo que, mesmo havendo sido salvos por meio de Jesus Cristo, 

ainda somos falhos, pois há, em nós, uma natureza pecaminosa. O salmista 
havia caído em pecado, mas estava tentando se levantar. Ele sabia que não 
podia se reerguer sozinho. Por isso, ao orar, suplicou ao Senhor renovação 
espiritual: Cria em mim um coração puro, ó Deus (Sl 51:10). Ele precisava 
de mudança, aceitação, ânimo, perdão, utilidade, quebrantamento. Talvez 
você esteja assim, precisando de renovação espiritual. Saiba que Deus nos 
ajuda a vencer o pecado e a nos reerguer. Peça-lhe um novo coração.   
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Motivos de oração:
•  Ore ao Senhor em favor das pessoas que se mostram desanimadas 

espiritualmente, para que tenham suas forças renovadas. Se você se 
sente desanimado, peça ânimo a Deus.

•  Ore a Deus em favor das pessoas que caíram em algum erro, a fim 
de que sejam restauradas pela graça de Deus. Se você precisa de 
restauração neste sentido, peça isso ao Senhor.

•  Aproveite também para orar em favor das mulheres promessistas: fi-
lhas, esposas e mães de família, para que tenham sabedoria e sejam 
cheias do Espírito.

90º DIA • 19/09 – Quarta-feira
JEJUM COLETIVO / CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Com saudade do meu Deus
Leitura bíblica: Salmo 42
Reflexão:
Distante casa de Deus, o salmista sente saudade dos momentos em 

que costumava alegrar-se na presença do Senhor. Era seu costume, como 
ele mesmo lembra, ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de 
Deus, com cantos de alegria e de ação de graças (Sl 42:4). Sua alma está 
abatida e, mais do que nunca, necessitada da companhia divina. Ele lamen-
ta não somente a distância do santuário, mas também a sensação de soli-
dão. Deus não o havia abandonado, mas o salmista precisa esperar nele. 
Se, na angústia, o seu coração sentir saudade de Deus, busque-o com es-
perança. Ele é o seu Salvador. 

Motivos de oração:
•  Ore ao Senhor para que haja, no coração dos cristãos desta geração, 

profundo desejo de estar na casa de Deus, com o intuito de adorá-lo, 
e que todos tenham sede de Deus.  

•  Clame a Deus por um avivamento em sua vida, para que restaure o 
primeiro amor em você. 

•  Suplique também em favor de todas as crianças promessistas, para 
que sejam devidamente educadas e cresçam na graça e no conheci-
mento de nosso Senhor Jesus Cristo; que nunca se percam.
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91º DIA • 20/09 – Quinta-feira
JEJUM COLETIVO

Tema do dia: Restaura-nos, ó Senhor Deus!
Leitura bíblica: Salmo 80:3,7,14-19
Reflexão: 
A restauração do povo de Deus, de acordo com o salmista, procede do 

próprio Deus, unicamente. É o Senhor quem se volta para nós com miseri-
córdia, que olha do céu a nossa condição e que nos visita (Sl 80:14). Ele traz 
proteção às suas criaturas. Por outro lado, é evidente que precisamos da 
restauração divina. Esta não é opcional, mas necessária. Sem ela, seremos 
como uma vinha queimada e decepada (v.16), sem utilidade e esperança. 
Por isso, é necessário clamarmos: Restaura-nos, ó SENHOR, Deus dos exér-
citos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos (v.19). Deus muda o 
nosso ânimo e transforma a nossa vida. 

Motivos de oração:
•  Clame ao Senhor em favor da conscientização da igreja acerca da 

necessidade de restauração e de avivamento. 
•  Clame ao Senhor em favor da restauração dos irmãos que se en-

contram espiritualmente fracos e desanimados. Se você sente assim, 
apresente isso diante de Deus.

•  Aproveite esta ocasião para orar em favor dos adolescentes pro-
messistas, para que tenham discernimento espiritual, a fim de per-
manecerem firmes nas convicções do evangelho e nunca saiam dos 
caminhos do Senhor.  

92º DIA • 21/09 – Sexta-feira
JEJUM COLETIVO

Tema do dia: Clamor por um avivamento
Leitura bíblica: Salmo 85
Reflexão: 
O avivamento é uma proeza divina. É Deus quem concede vida aos 

moribundos. Contudo, o avivamento deve ser buscado: Restabelece-nos, 
ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira (v.4). Reconhecer 
a nossa condição de miserabilidade é um passo fundamental. Somente 
quem tem essa percepção consegue clamar por avivamento. Este clamor 
deve ser humilde e solidário. Reunamo-nos para clamar por avivamento, 
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sempre reconhecendo que dependemos inteiramente da misericórdia do 
Senhor. Peçamos que avive não apenas a nós, de modo individual, mas à 
igreja, coletivamente.

Motivos de oração:
•  Peça ao Senhor que motive sua igreja a reconhecer a necessidade 

de avivamento e se dispor a buscá-lo. 
•  Clame ao Senhor em favor do avivamento de todos os cristãos, para que 

se disponham a servir a Deus com seus talentos, de modo destemido. 
•  Interceda também para que Deus nos proporcione a manifestação 

dos dons espirituais, para que cada promessista tenha consciência 
de seus dons espirituais e os use para a edificação da igreja.

93º DIA • 22/09 – Sábado
JEJUM COLETIVO /MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO

Tema do dia: Como as torrentes do Neguebe
Leitura bíblica: Salmos 18:1-3, 125:1-2; 126
Reflexão:
O Neguebe era uma região desértica, situada no sul de Judá. Quan-

do o leito dos rios desse lugar secava, as chuvas do inverno o enchiam 
novamente. Por isso, a alusão ao Neguebe mencionada pelo salmista faz 
sentido: Ó Senhor, enche novamente a nossa vida de bênçãos, como as 
chuvas do inverno enchem os riachos secos do sertão, de Judá (Sl 126:4). 
Deus aviva o seu povo. Ele faz com que os corações áridos e endurecidos 
sejam regados por torrentes espirituais. Não podemos deixar de clamar por 
poder, pois, de acordo com as palavras de Cristo, rios de água viva correrão 
do íntimo de todo aquele que crer em mim (Jo 7:38). 

Motivos de oração:
•  Peça ao Senhor que derrame o poder do Espírito Santo sobre a igre-

ja, para que esta faça diferença na sociedade em que atua. 
•  Ore ao Senhor com o propósito de agradecer-lhe pelos muitos 

avivamentos proporcionados à igreja dos tempos atuais e dos 
tempos antigos.

•  Rogue também ao Pai um avivamento que proporcione aos cristãos 
promessistas muitos batismos no Espírito Santo.



Semana 14

SALMOS DE PROCLAMAÇÃO

94º DIA • 23/09 – Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO

Tema do dia: A esperança de toda a Terra
Leitura bíblica: Salmos 65:3-5, 72:17-19
Reflexão:
O mundo sofre as consequências da queda. O pecado trouxe separa-

ção entre as pessoas e seu próximo e entre as pessoas e seu Deus. A pre-
sença do pecado no mundo faz com que as pessoas pratiquem injustiça e 
desobedeçam a Deus. Diante desse quadro horrendo, o salmista só enxerga 
uma alternativa viável para a restauração da humanidade: Deus, a esperan-
ça de toda a Terra. Por ser ele a nossa esperança, nos concede perdão, ape-
sar dos nossos pecados (Sl 65:3). Sendo ele santo em sua própria essência, 
nos faz viver em sua presença, e isso nos faz transbordar de alegria. 

Motivos de oração:
•  Ore ao Senhor em favor da salvação das pessoas que, por não co-

nhecerem a Deus, vivem sem esperança neste mundo.
•  Ore ao Senhor em favor da libertação e perdão das pessoas que vivem 

aprisionadas em pecado, por meio de vícios e dependência química. 
•  Suplique também pelos vizinhos da igreja e por todas as pessoas 

que moram em volta do templo, para que sejam alcançados pelo 
evangelho e tenham um encontro com Cristo.



Semana 14 • Salmos de Proclamação          79

95º DIA • 24/09 – Segunda-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Proclamem o nome do Senhor!
Leitura bíblica: Salmos 105:1,7; 9:11
Reflexão: 
O salmista mostra a importância da proclamação. Para ele, devemos 

proclamar o nome do Senhor, porque isso é coerente: Contem a todos os 
povos as coisas maravilhosas que fez (Sl 105:1). Deus não é um coadjuvante 
em nossa história. Ele é o seu condutor. Tanto a humanidade quanto as 
demais coisas criadas existem por causa do Senhor. Toda a criação subsiste 
porque o Senhor a sustenta. Sejamos coerentes e proclamemos o nome 
Senhor, pois seus atos de justiça aparecem em todo o mundo. Façamos isso 
por meio da pregação verbal, do testemunho de vida ou do louvor.

Motivos de oração:
•  Peça a Deus que conceda sabedoria à liderança da igreja, a fim de 

que crie projetos evangelísticos. 
•  Ore para que cada promessista se disponha a ser missionário no 

lugar onde estivera e que cada um venha a fazer sua parte no esta-
belecimento do Reino no mundo. 

•  Ore também pelo crescimento numérico da IAP; que muitas vidas se-
jam alcançadas por meio da pregação realizada pelos promessistas. 

96º DIA • 25/09 – Terça-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Clamor pela salvação das nações
Leitura bíblica: Salmo 67:1-7
Reflexão: 
Deus não pretende salvar apenas pessoas de descendência judaica, 

britânica, americana ou africana. A salvação não é para uma etnia específi-
ca; é para pessoas de todos os povos. O salmista é claro quanto a isso, ao 
dizer: ... todas as nações conhecerão a sua salvação (Sl 67:2). A salvação 
vem somente do Senhor. Ninguém mais pode fazer algo tão gracioso por 
nós. Deve ser nossa prioridade clamar pela salvação das nações. Clamemos 
para que o Senhor envie missionários para fazer missões em lugares ainda 
não alcançados pelo evangelho. Clamemos pela multiplicação dos recursos 
para esse fim.
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Motivos de oração:
•  Faça um clamor ao Senhor para que ele chame e capacite pessoas 

que se proponham a fazer missões transculturais. 
•  Clame ao Senhor para que ele levante colaboradores que se propo-

nham ajudar missões com recursos financeiros. 
•  Nesta ocasião, ore também pelas finanças dos crentes em Jesus; 

que o Senhor continue a derramar suas bênçãos sobre os dizimistas 
e ofertantes.

97º DIA • 26/09 – Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Convite para povos adorarem
Leitura bíblica: Salmo 66:8, 117:1
Reflexão: 
O convite à adoração conduzido pelo salmista é destinado ás pessoas 

de todas as etnias, de todos os povos da Terra (Sl 117:1). Embora haja varie-
dades de povos e culturas, há somente um único Deus verdadeiro. É a ele 
que todas as nações devem prestar a sua adoração. Somente a ele se deve 
cultuar. A proclamação conduz os pecadores à adoração ao Senhor. Quando 
os seres humanos conhecem a Deus e se rendem a ele, voltam ao propósito 
original para o qual foram criados, isto é, para glorificar ao Criador, cujo 
amor é grande e cuja fidelidade é eterna (Sl 117:2). Se queremos ver isso de 
modo mais frequente, proclamemos o evangelho do Reino.

Motivos de oração:
•  Ore ao Senhor para que ilumine, por meio da proclamação do evan-

gelho, as mentes dos povos que, enganados por Satanás, adoram 
outros deuses.

•  Ore ao Senhor para que, por meio do ensino da Palavra, conscientize 
os cristãos sobre a importância da proclamação, no que concerne à 
glorificação a Deus.  

•  Aproveite para orar em favor dos relacionamentos familiares, a fim 
de que Deus abençoe as famílias que precisam de restauração, per-
dão e união. 
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98º DIA • 27/09 – Quinta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Ele é o rei de toda a Terra
Leitura bíblica: Salmos 47:1-9; 99:1-5
Reflexão: 
Os reis mais bem-sucedidos do mundo estão sob o governo de Deus, 

o Rei dos reis. O seu poder é incomparável e insuperável (Sl 47:2). Declarar 
guerra ao grande Deus é declarar, antecipadamente, a própria ruína. Os 
que fizeram isso tiveram de amargar a derrota. Os cananeus que o digam! 
Estava em posse deles a terra que Deus prometera e dera a Israel. Ao pro-
clamarmos a grandeza de Deus ao mundo, colaboramos com o recruta-
mento de novos súditos que verdadeiramente se submetem ao governo 
do Altíssimo. 

Motivos de oração:
•  Ore pela Junta de Missões e pelos projetos missionários desenvol-

vidos pela IAP. 
•  Ore pelo Congresso de Missões, que acontecerá neste ano, para que 

o Senhor use este evento para despertar à obra missionária.
•  Clame também ao Senhor em favor dos anfitriões dos Pequenos Gru-

pos (aqueles que recebem os PG’s em suas casas), para que seus 
lares sejam um lugar de bênçãos e que mais pessoas se envolvam 
nesse importante projeto e cedam suas casas.

99º DIA • 28/09 – Sexta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO

Tema do dia: Não posso me calar!
Leitura bíblica: Salmos 71:15-18, 89:1
Reflexão: 
Você já se sentiu empolgado para contar uma boa notícia a alguém? 

Possivelmente, sim. Essa satisfação de transmitir aos outros um relato de 
algo bom é perceptível nas palavras do salmista: Contarei ao mundo a tua 
bondade e justiça (Sl 71:15a). Testemunhar sobre as maravilhas do Senhor 
era um hábito cultivado diariamente. Mais do que isso, era também o seu 
projeto de vida. Que tal fazermos o mesmo? Não seria maravilhoso falarmos 
todos os dias acerca das maravilhas do Senhor? Com certeza, muitas coisas 
ele já fez em nossa vida; por isso, conte as bênçãos, conte quantas são!
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Motivos de oração:
•  Nesta oração, aproveite para agradecer ao Senhor pelas maravilhas 

que ele operou em sua vida e peça que o ajude a testemunhar para 
outras pessoas aquilo que ele realizou em sua vida. 

•  Clame a Deus para que haja um grande departamento evangelístico 
em nosso meio, e que cada promessista se engaje na missão, usan-
do seus dons para proclamar Jesus. 

•  Aproveite também para orar pelos líderes dos Pequenos Grupos, 
para que sejam usados por Deus para ensinar com criatividade e 
que o Senhor levante mais pessoas para essa importante obra.

100º DIA • 29/09 – Sábado
VÍGILIA DE ORAÇÃO

Tema do dia: A missão do povo de Deus
Leitura bíblica: Salmos 22:22-31, 96:1-3,10
Reflexão: 
A missão do povo de Deus é adorá-lo. Para isso fomos criados; para 

isso vivemos; para isso nos reunimos na congregação dos santos (Sl 
22:22,23). A adoração, entretanto, é também proclamadora. Quando ado-
ramos, proclamamos, e, quando proclamamos, adoramos. O salmista adora 
e elenca os motivos: Ele não me abandonou nem me desprezou na hora da 
aflição; por causa do eu amor eu te louvarei; quem busca o Senhor há de 
achar; saberão que o Senhor é Deus; porque o Senhor é o Rei de toda terra. 
Perceba que, ao adorar, anunciamos os feitos de Deus e testemunhamos do 
seu nome. Façamos isso sempre! 

Motivos de oração:
•  Rogue ao Senhor que capacite o seu povo a adorá-lo com seriedade 

e amor, objetivando sempre a glória de Deus e a proclamação do 
seu santo nome. 

•  Ore ao Senhor que capacite cada promessista a se envolver na mis-
são de Deus no mundo, sendo missionário onde estiver.

•  Agradeça ao Senhor por estes 100 dias de oração, nos quais perseve-
ramos em buscar a presença dele. Que Deus abençoe a igreja, para 
que ela se mantenha empenhada e envolvida na prática da oração. 






