Projeto 100 Dias de Oração 2017
23 de junho a 30 de setembro de 2017

Ações sobrenaturais do

Espírito Santo
Roteiro para refletir e andar com o Espírito Santo
todos os dias do projeto

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 e assim por diante.
A intenção principal é incentivar a busca pelo avivamento espiritual
e também levar os membros a entender e cumprir sua missão, enquanto
oram. Desejamos que, no final de cada um desses períodos, encontremos a
igreja renovada 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 cientes de sua missão, de seus dons,
mais dedicada nos relacionamentos. Queremos ver também mais manifestação de dons espirituais na igreja, mais comunhão e solidariedade entre
os irmãos.
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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 23 de junho a 30 de
setembro, tendo como tema: “Ações sobrenaturais do Espírito Santo”.

2.	
Este livreto que você tem em mãos é um roteiro de atividades para
este período, contendo textos bíblicos para leitura direcionada, reflexões 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 indicado
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 indicados
para cada dia.
• Oração em conjunto.
5.	Convocamos todos os consagrados promessistas para um jejum especial, nas últimas quartas-feiras de cada mês, durante o período de
oração (28/06, 26/07, 30/08 e 27/09), 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 poderão 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 morarem 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 conseguir 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 vezes, 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, ingerir alimento sólido.
- Objetivos Espirituais do Jejum
• O
 jejum não deve ser praticado como um sacrifício, a fim de obtermos 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
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 diaconisas promessistas estão convocados a fazerem um jejum, nas últimas
quartas-feiras de cada mês, durante o período dos 100 dias (28/06, 26/07,
30/08 e 27/09), 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. Esta atividade será desenvolvida em algumas 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. Começa por volta das 22h e continua através da madrugada, até a manhã seguinte. É um dos momentos propícios para a oração, de forma coletiva ou individual, 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. Deve-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 oração 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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Abertura

SEJAM CHEIOS DO ESPÍRITO

1º DIA • 23/06 - Sexta-feira:
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Enchei-vos do Espírito
Leitura bíblica: Efésios 5:18
Reflexão:
Nós, cristãos, já recebemos o Espírito Santo de uma vez por todas (Ef
1:13). Ele só deixa um cristão quando este apostata da fé, ou seja, quando
nega a Jesus (Mt 12:22-32; Hb 6:4-8, 10:26-31). A menos que isso aconteça,
o Espírito Santo permanece no cristão para sempre (Jo 14:16-17). Contudo,
há uma diferença entre termos o Espírito Santo residindo em nós e permitirmos que ele encha plenamente nossas vidas. Conquanto o Espírito Santo
passe a habitar em nós de uma só vez, o ato de encher-nos dele é diário. O
crente precisa desejar que sua vida seja diariamente cheia do Espírito Santo.
Motivos de oração
• Ore a Deus por sua igreja local, pedindo que seja uma comunidade
de cristãos cheios do Espírito Santo.
• Peça a Deus, em oração, para ser cheio do Espírito Santo, de seu
poder, de sua presença, de sua percepção espiritual.
• Aproveite ainda esta oportunidade para orar pela crise política e econômica do Brasil, para que o Senhor intervenha e tudo se resolva.
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2º DIA • 24/06 - Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO
Tema do dia: Ó Pai, queremos o Espírito!
Leitura bíblica: Lucas 11:13
Reflexão
No texto de Lucas 11, encontramos um fabuloso ensino sobre oração
(v.1-13). Neste, o Senhor Jesus utiliza várias parábolas para instruir-nos. Entre essas parábolas, já no final de seu ensino, está a do pai e seu filho. De
acordo com Jesus, se um pai humano dá para os filhos o que há de melhor,
seguramente o Pai celeste fará ainda mais pelos seus amados filhos, dando-lhes o Espírito Santo, se lhe pedirem (Lc 11:11-13). Pedir o Espírito Santo é
desejar e buscar mais de seu auxílio, de sua orientação, de sua influência,
de sua capacitação, de seu poder. Busquemos isso!
Motivos de oração
• Peça ajuda de Deus para que você consiga confiar cada vez mais
nele, como um filho em seu pai.
• Em oração, busque de Deus os dons, o fruto, a capacitação, o poder, a influência do Espírito Santo em sua vida.
• Ore também em favor de todas as autoridades políticas do Brasil,
para que sirvam com zelo e honestidade aos interesses que beneficiam o povo brasileiro.
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Semana 1

O ESPÍRITO SANTO: QUEM É ELE?

3º DIA • 25/06 - Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO
Tema do dia: O Espírito Santo é Deus
Leitura bíblica: Atos 5:3-4
Reflexão
O testemunho inequívoco da Bíblia é de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade ao lado do Pai e do Filho e que os três constituem
um único Deus Triúno. O Espírito Santo é sempre descrito em igualdade a
Jesus e ao Pai, porque são iguais em seus atributos, qualidades e natureza,
conquanto sejam distintos como pessoas (Mt 12:19; 2 Co 13:14; 1 Pd 1:2).
Além disso, várias referências ao Espírito Santo são equivalentes a referências a Deus (At 5:3-4; 1 Co 3:16, 6:19). Por quê? Simples: Porque o Espírito
Santo é Deus. Mentir ao Espírito é mentir a Deus. Ser templo do Espírito
Santo é ser morada de Deus. O Espírito Santo é Deus!
Motivos de oração
• Em oração, confesse a Deus os seus pecados mais secretos, pois o
Espírito Santo, que é onisciente, conhece nosso coração.
• Ore pela resolução de um problema aparentemente impossível de resolver, crendo que o Espírito Santo, que é Deus, agirá poderosamente.
• Ore também pela Diretoria Geral da IAP. Que o Senhor graciosamente conceda a cada um de seus membros discernimento e
êxito na condução da igreja de Cristo e que eles sejam cheios do
Espírito Santo.
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4º DIA • 26/06 - Segunda-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES
Tema do dia: Ele é uma pessoa
Leitura bíblica: Efésios 4:30
Reflexão
Por ser Deus, o Espírito Santo é um ser pessoal. Ele não é uma força
impessoal ou um tipo de poder mágico. O Espírito Santo é um ser pessoal,
pois pensa, tem sentimentos, fala, age e interage. Isto a Bíblia deixa muito claro. Ele tem inteligência, vontade e sentimentos (1 Co 2:10-11, 12:11; Ef
4:30). Suas atividades também são pessoais. O Espírito Santo instrui, convence, guia, fala, intercede e pode ser entristecido por nós (Lc 12:12; Jo
16:8; At 8:29, 13:2; Rm 8:26; Ef 4:30). O Espírito Santo está conosco todos os
dias e, como um ser pessoal, nos entende e nos ajuda em nossa fraqueza
(Rm 8:26). Que verdade gloriosa!
Motivos de oração
• Ore a Deus, pedindo que o Espírito Santo guie e instrua sua vida, a
fim de que seja direcionado segundo sua vontade.
• Suplique em oração por alguém que ainda não é cristão para que
este seja convencido pelo Espírito Santo de seu pecado.
• Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Bahia, pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que
Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do reino de Deus.

5º DIA • 27/06 - Terça-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES
Tema do dia: Age em toda criação
Leitura bíblica: Gênesis 1:2
Reflexão
O Espírito Santo aparece já no primeiro capítulo do primeiro livro da
Bíblia, Gênesis: A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas
profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas (Gn
1:2). O Espírito Santo é agente da criação, não do mundo apenas, mas também da raça humana. Na criação do ser humano, Deus Pai, Filho e Espírito
Santo, numa espécie de conselho divino, decidem: Façamos o ser humano
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à nossa imagem; ele será semelhante a nós (Gn 1.26). Em toda a criação,
inanimada ou animada, o Espírito Santo está em ação!
Motivos de oração
• Interceda por alguém que está longe de você e que precisa de sua
intercessão, confiando que não há distâncias para a ação do Espírito Santo.
• Ore por alguma situação que esteja preocupando seu coração com
a plena certeza de que o Espírito Santo está em ação o tempo todo.
• 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 Deus as oriente e
as conduza, no que concerne ao serviço do reino de Deus.

6º DIA • 28/06 - Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: É essencialmente santo
Leitura bíblica: Salmos 51:11
Reflexão
Quando falamos do Espírito Santo, certamente o atributo moral que
mais rapidamente nos vem à mente é a santidade. A palavra santo (qâdôsh,
em hebraico) tem o significado de algo separado, distinto do que é profano,
mal, perverso, imoral. O caráter separado e distinto do Espírito Santo diz respeito a sua perfeição e pureza moral, que não pode tolerar o mal e o pecado.
Essa é razão pela qual o salmista Davi sentiu toda a aflição do seu pecado,
no salmo que escreveu, após cometer adultério com Bate Seba (Sl 51:11).
Também é isto que entristece o Espírito Santo que habita em nós: nosso
pecado (Ef 5:30-32). Por quê? Simples: Porque ele é essencialmente santo.
Motivos de oração
• Ore a Deus, numa atitude introspectiva, suplicando o perdão por
aqueles pecados pessoais que entristeceram o Espírito Santo.
• Peça, em oração, a ajuda do Espírito Santo para vencer os pecados
contra os quais você precisa lutar e vencer, diariamente.
• Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Ceará, pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que
Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do reino de Deus.
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7º DIA • 29/06 - Quinta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES
Tema do dia: Continuador de um plano
Leitura bíblica: João 16:7-8
Reflexão
A obra do Espírito Santo como continuador do plano da salvação é
fundamental. Enquanto o sacrifício substitutivo de Jesus é a base de nossa
salvação, o Espírito Santo é aquele que nos convence da necessidade de
sermos salvos. Sobre isso, Jesus disse: E quando ele vier, convencerá o
mundo do pecado, da justiça e do juízo (Jo 16:8). Sem o convencimento do
Espírito, não há conversão, nem regeneração (Jo 3:8), santificação (Rm 8:13)
ou glorificação (Ef 1:14). O plano da salvação exige a participação do Espírito
Santo. É exatamente por isso que ele veio a nós.
Motivos de oração
• Ore por um familiar não cristão rogando que o Espírito Santo o convença
de seu pecado, para que possa voltar-se em arrependimento a Deus.
• Ore por sua santificação pessoal, suplicando o auxílio do Espírito
Santo naquelas falhas que você mais tem dificuldades de superar.
• Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Distrito Federal,
pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para
que Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do
reino de Deus.

8º DIA • 30/06 - Sexta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES
Tema do dia: O Espírito Santo é habitante
Leitura bíblica: Romanos 8:11
Reflexão
Jesus garantiu aos seus discípulos que o Espírito Santo habitaria em
cada cristão (Jo 14:16-17). Por isso, Paulo perguntou aos coríntios: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? (1 Co
3:16). A eficácia da obra do Espírito Santo na vida do cristão reside justamente nessa habitação. Isso significa que essa ação não é uma influência
externa apenas. Em razão de o Espírito Santo habitar dentro de nós, ele
age com mais intensidade e efetividade no centro de nossos pensamentos,
emoções, anseios e intenções. É uma ação poderosa de dentro para fora!
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Motivos de oração
• Agradeça a Deus em oração, em razão de o Espírito Santo trabalhar em sua mente, naqueles pensamentos que trazem ansiedade
e angústia.
• Ore a Deus rogando que o Espírito Santo possa sondar seu coração, a fim de ajudá-lo naqueles sentimentos pecaminosos com os
quais você precisa lidar.
• Ore também pelos nossos irmãos das igrejas da Convenção Geral
e seus líderes, para que Deus os oriente e os conduza, no que concerne ao serviço do reino de Deus.

9º DIA • 01/07 - Sábado
RELÓGIO DE ORAÇÃO
Tema do dia: Companheiro e intercessor
Leitura bíblica: Romanos 8:26
Reflexão
O Espírito Santo é nosso companheiro e intercessor. Companheiro
porque veio para estar ao nosso lado, todos os dias. Jesus disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para
sempre (Jo 14:16). Ele também é nosso intercessor. Paulo diz: O Espírito nos
ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de
Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras (Rm 8:26). É o Espírito que nos auxilia a pedir o que convém, ajudando-nos a rogar de acordo com a vontade de Deus.
Motivos de oração
• Interceda por uma pessoa que você conhece e que está passando por tribulações, suplicando a Deus que ela perceba a presença
constante do Espírito Santo em sua vida.
• Ore colocando sua vida, sonhos, planos e expectativas em relação
ao futuro nas mãos de Deus, pedindo que a vontade dele seja feita.
• Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Goiás, pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que
Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do reino
de Deus.
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Semana 2

O ESPÍRITO SANTO E OS SÍMBOLOS

10º DIA • 02/07 - Domingo
ORAÇÃO NA MADRUGADA
Tema do dia: A água
Leitura bíblica: Isaías 44:3-4
Reflexão
Os símbolos do Espírito nas Escrituras são pedagógicos. Não devem
ser entendidos de modo literal (como se o Espírito Santo fosse realmente
vento, água, fogo etc.), mas como uma representação que nos ensina características de sua personalidade, atributos ou a forma como age no mundo. Nas Escrituras, o Espírito Santo, frequentemente, é associado à água,
por exemplo (Is 44:3-4; Jo 7:37-39). A água é essencial para a subsistência
humana tanto quanto o Espírito Santo o é para a vida espiritual. A água
também é símbolo de purificação, o que diz muito sobre a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa: limpando-a espiritualmente (1 Co 6:9-11).
Além disso, o derramar de água profusamente, até transbordar, é a ideia
por traz da ordem de nos enchermos do Espírito Santo (Ef 5:18).
Motivos de oração
• Ore a Deus com fervor, pedindo que possamos experimentar um
derramamento do Espírito Santo em nossos dias.
• Se a promessa é para os “sedentos”, então peça ao Pai que coloque em você uma intensa sede pelo Espirito Santo e que todos os
promessistas tenham essa sede.
• Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Litoral e Leste
Paulista, pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao
serviço do reino de Deus.
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11º DIA • 03/07 - Segunda-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA
Tema do dia: O vento
Leitura bíblica: João 3:8
Reflexão
Quando o Espírito Santo é relacionado ao vento, nas Escrituras, está
se enfatizando sua realidade perceptível, porém, invisível (Jo 3:8; At 2:2).
A ideia, neste caso, é que, assim como podemos sentir o vento, sem o ver,
também podemos perceber o Espírito, por mais que nossos olhos não o
vejam. Podemos enxergar os efeitos de um vento forte. Assim é o Espírito
Santo: notamos os efeitos de sua ação entre nós. Além disso, o vento ou o
ar é essencial para os seres humanos, pois, sem ele, não há vida; da mesma
forma, sem o Espírito Santo, não há vida espiritual no cristão.
Motivos de oração
• Peça a Deus, em oração, percepção espiritual para que possa discernir a ação do Espírito Santo em sua vida.
• Ore a Deus para que sua igreja seja cheia do Espírito Santo e
tenha discernimento espiritual. Que ela seja sempre conduzida
pelo Espírito.
• Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Mato-Grossense,
pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para
que Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do
reino de Deus.

12º DIA • 04/07 - Terça-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA
Tema do dia: O fogo
Leitura bíblica: Atos 2:2
Reflexão
O Espírito Santo também é associado ao fogo, na Bíblia. No dia de
Pentecostes, chamas de fogo foram vistas sobre os cristãos no Cenáculo,
simbolizando o batismo no Espírito Santo, seu poder e sua manifestação
sobrenatural (At 2:3). A associação do Espírito Santo com o fogo está por
trás da recomendação de Paulo, quando diz: Não extingais o Espírito Santo
(1 Ts 5:19). A ideia é que, pelo nosso ceticismo, podemos rejeitar a ação do
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Espírito Santo em nossa vida de maneira tal que a façamos minguar, como
uma chama que se apaga lentamente.
Motivos de oração
• Ore a Deus, buscando intensamente o poder do Espírito Santo em
sua vida. Peça para que a chama do Espírito Santo esteja sempre
acesa e intensa em seu coração.
• Suplique a Deus, em oração, intercedendo pela igreja local em que
você congrega, para que ela não impeça a ação do Espírito Santo
em conduzi-la.
• Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Mineira, pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que Deus as
oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do reino de Deus.

13º DIA • 05/07 - Quarta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA / CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: A pomba
Leitura bíblica: Mateus 3:16
Reflexão
A vinda do Espírito Santo como pomba sobre Jesus, por ocasião de
seu batismo, serviu para identificá-lo como o Messias prometido pelo Antigo Testamento, que teria a unção espiritual e todas as virtudes que essa ave
simboliza (Mt 3:16; Is 61:1-2). A pomba é um conhecido símbolo do Espírito
de Deus, e, nas Escrituras Sagradas, representa pureza, paz, mansidão e
simplicidade (Gn 8:6-11; Mt 10:16). Não nos surpreende que Paulo diga que
entre as virtudes do fruto do Espírito Santo estão a paz, a paciência e a
mansidão (Gl 5:22-23).
Motivos de oração
• Ore a Deus, pedindo o perdão por aqueles sentimentos, pensamentos e atitudes que diferem do que o Espírito Santo deseja para
a sua vida.
• Ore a Deus veementemente, para que haja, em sua vida, as virtudes do fruto do Espírito Santo.
• Clame também pelos nossos irmãos da Missão Meio-Norte (igrejas
no Maranhão, Tocantins e Piauí), pela diretoria e demais lideranças
desta missão, para que Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do reino de Deus.
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14º DIA • 06/07 - Quinta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA
Tema do dia: O selo
Leitura bíblica: Efésios 1:13-14
Reflexão
No momento em que cremos no evangelho, fomos selados com o Espírito Santo (Ef 1:13-14). Mas o que significa ser selado? Na antiguidade, o
selo era o símbolo pessoal do proprietário de algo muito importante, que
servia para identificar o dono, distinguindo o objeto que era verdadeiro do
que era espúrio, além de garantir que este chegaria ao seu destino, caso
fosse enviado a algum lugar. O Espírito Santo, em nossas vidas, simboliza
isso. Ele é o símbolo pessoal do nosso proprietário: Jesus. É também a nossa garantia de que a promessa dele, de que moraremos para sempre ao seu
lado, será totalmente cumprida, no dia de sua volta. Chegaremos seguros
ao nosso lar eterno.
Motivos de oração
• Ore a Deus, colocando diante dele tudo aquilo que lhe dá medo,
pedindo que ele lhe dê a segurança de que sua vida pertence a
Jesus Cristo.
• Suplique a Deus que o Espírito Santo lhe dê a confiança e a certeza da
segunda vinda de Cristo, para que receba consolo e força espiritual.
• 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 Deus as oriente e as
conduza, no que concerne ao serviço do reino de Deus.

15º DIA • 07/07 - Sexta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA
Tema do dia: O azeite
Leitura bíblica: 1 João 2:27
Reflexão
Ao ler as Escrituras, nota-se a relação que há entre o Espírito Santo e
o óleo, ou azeite. No Antigo Testamento, o azeite, além de ser usado para o
preparo da comida e para fins medicinais, também era utilizado como símbolo
espiritual, para ungir sacerdotes, reis e profetas. Ungir alguém com azeite representava consagração, dedicação e escolha da pessoa a Deus – exatamen-
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te o que simboliza o Espírito Santo na vida de alguém. Jesus foi ungido com o
Espírito Santo (Lc 4:18-19; At 10:38). Todos os crentes, segundo o Novo Testamento, também são ungidos porque possuem o Espírito Santo em seus corações, ou seja, são dedicados inteiramente a Deus (2 Co 1:21-22; 1 Jo 2:20,27).
Motivos de oração
• Ore a Deus, entregando sua vida a ele por completo, dedicando-lhe
seus sonhos e vontades.
• Agradeça ao Espírito Santo por lhe capacitar com seu poder para
fazer a obra de Deus.
• Aproveite para orar pelos nossos irmãos da Convenção Noroeste
Paulista, pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao
serviço do reino de Deus.

16º DIA • 08/07 - Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO
Tema do dia: O vinho - contraste
Leitura bíblica: Efésios 5:18
Reflexão
Em Efésios 5:18, o apóstolo Paulo se opõe à embriaguez alcoólica, recomendando que os cristãos não procurassem na bebida sua fonte de alegria, mas que se enchessem do Espírito Santo. O apóstolo faz um contraste
entre o efeito do vinho e os resultados do Espírito Santo na vida do cristão.
O álcool afeta a forma de a pessoa enxergar as coisas, sua forma de pensar,
falar, andar etc. Alguém embriagado está sob total influência do álcool, e
as consequências disso são terríveis. O cristão, inversamente, quando está
inteiramente sob a influência do Espírito Santo, colhe resultados gloriosos:
louvor, adoração, comunhão, gratidão, altruísmo etc. (Ef 5:19-21).
Motivos de oração
• Suplique a Deus, em oração, pedindo o desejo cotidiano de ser
cheio do Espírito Santo e que você esteja sob total influência dele.
• Ore a Deus pela igreja para que ela seja cheia do Espírito e para
que sejam vistos nela os resultados gloriosos desse enchimento.
• Clame também pelos nossos irmãos da Convenção Norte (o leste e
o sul do Pará e o Amapá), pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que Deus as oriente e as conduza, no
que concerne ao serviço do reino de Deus.
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Semana 3

O ESPÍRITO SANTO E A PROMESSA

17º DIA • 09/07 - Domingo
JEJUM COLETIVO/ MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO
Tema do dia: Como água numa terra seca
Leitura bíblica: Isaías 44:3
Reflexão
Você já viu uma terra seca e rachada? A ausência de chuva faz minguar, murchar, desaparecer a natureza. A cena final é horrível: vazio, tristeza e morte. Assim é a vida das pessoas sem a água que vem do Espírito
Santo de Deus. Jesus Cristo compara a vida dos salvos como “terra boa”.
Porém, mesmo a terra boa precisa ser regada. Longas “estiagens espirituais” fazem do crente uma terra árida e morta. Isso é fruto do pecado. A
solução está em ter de volta as “chuvas espirituais” diárias do Espírito Santo, prometidas pelo próprio Deus: ... derramarei água sobre o sedento, e
rios sobre a terra seca; derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade.
Motivos de oração
• Ore para que os seguidores de Cristo se deixem convencer de seus
pecados pela ação poderosa do Espírito Santo, percebendo, assim,
a aridez espiritual de suas vidas.
• Ore para que os cristãos busquem as chuvas e as torrentes espirituais do Espírito Santo, a fim de que tenham vitalidade espiritual para cumprir a missão de salvar e edificar vidas para o reino
de Jesus.
• Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Oeste Paulista,
pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para
que Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do
reino de Deus.
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18º DIA • 10/07 - Segunda-feira
JEJUM COLETIVO
Tema do dia: Promessas de sinais e maravilhas
Leitura bíblica: Joel 2:28-30
Reflexão
Por causa da desobediência do povo de Deus, uma praga de gafanhotos arrasou as plantações em Israel no tempo de Joel. Cenário de fome e
sede no campo e nas cidades. O culto no Templo de Jerusalém foi afetado:
sem azeite, farinha e animais, não há sacrifícios. Caos total. Movido pelo
Espírito Santo, o profeta vê esse cenário horrendo e o projeta para uma realidade espiritual futura, quando, num caos espiritual, Deus imprimiria atos
de grandes sinais e maravilhas, por meio do Espírito Santo. Isso teve início
no Pentecoste e terá fim - com mais poder ainda - nos últimos dias que
precedem a volta de Jesus, quando o número dos salvos será completado.
Motivos de oração
• Ore para que os crentes em Jesus permaneçam em plena obediência aos seus mandamentos, e, assim, evitem que correções dolorosas e necessárias sejam imprimidas pelo Deus de amor, como
ocorreu no tempo de Joel.
• Ore para que os cristãos perseverem em esperar cumprirem-se,
em suas vidas, os incríveis sinais e maravilhas que Deus prometeu realizar.
• Clame também pelos nossos irmãos da Convenção Paranaense,
pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para
que Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do
reino de Deus.

19º DIA • 11/07 - Terça-feira
JEJUM COLETIVO
Tema do dia: Com ele, tudo seria diferente
Leitura bíblica: Ezequiel 36:26-27
Reflexão
Todo ser humano, em alguma situação, entrega os pontos. O único
que não desiste é Deus. Ele espera seu povo se arrepender. Israel provocara a ira do Senhor, quebrando todas as alianças. Deus “reagiu” com esta
promessa: E dar-vos-ei um coração novo... E porei dentro de vós o meu
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Espírito. Chama-se Nova Aliança, feita com o sangue de Cristo e com a habitação do Espírito Santo, que faz o “transplante espiritual” da mente de
Cristo para a mente dos santos, tornando-os diferentes, como fora prometido: farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os
observeis. Noutras palavras, Deus faz a obediência vir do coração.
Motivos de oração
• Ore para que os cristãos não quebrem a Nova Aliança feita no sangue de Jesus, na cruz, ou seja, que se aproximem cada vez mais
de Jesus, tendo nele a inspiração maior para o seu modo de viver.
• Peça que os cristãos colaborem com a missão do Espírito Santo
que é transformá-los em pessoas parecidas com Cristo Jesus, por
meio da mudança de mentalidade.
• Clame também pelos nossos irmãos da Convenção Paulista, pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que Deus as
oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do reino de Deus.

20º DIA • 12/07 - Quarta-feira
JEJUM COLETIVO / CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: João relembrou a promessa
Leitura bíblica: Mt 3:11
Reflexão
É diferente de tudo o que você já viveu. Uma coisa é a experiência
diária que você tem com o palpável, o visível, o material. Outra coisa é experimentar o invisível, o sobrenatural, a se mover dentro de você com grande poder. Sabe aquela promessa feita por Joel e Ezequiel? Pois é, Jesus já
estava na Terra e João prepara o povo para o cumprimento da promessa: ...
aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu (...); ele vos batizará
com o Espírito Santo, e com fogo. As mentes precisariam ser esclarecidas
sobre esses atos poderosos de Deus, até para que se evitassem blasfêmias.
Prepare-se para receber essa grande bênção!
Motivos de oração
• Ore para que os filhos de Deus entendam corretamente a promessa do Batismo no Espírito Santo e, assim, evitem posições extremadas, como aceitação ou rejeição irrefletida acerca do assunto.
• Ore para que os filhos de Deus tenham o desejo de receber o Batismo no Espírito Santo; que, para tanto, não desistam de buscá-lo.
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• O
 re também pelos nossos irmãos da Convenção Paulistana, pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que Deus as
oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do reino de Deus.

21º DIA • 13/07 - Quinta-feira
JEJUM COLETIVO
Tema do dia: A promessa do Pai
Leitura bíblica: Lc 29:49
Reflexão
O batismo no Espírito Santo é promessa do Pai. O Filho de Deus a confirmou, ordenando: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai,
porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder.
Não dá para valorizar outros ensinos de Jesus e desprezar este, certo? O
Salvador não oferece opções de doutrina, mas entrega a seus seguidores
a verdade em um conjunto de ensinos, entre os quais está “a promessa do
Pai”. Ela é para você.
Motivos de oração
• Ore para que os salvos em Cristo tenham convicção plena da origem divina do batismo no Espírito Santo e, assim, tenham disposição de recebê-lo.
• Ore para que os seguidores de Cristo amem essa doutrina, assim
como o fazem com os outros ensinamentos do Cristo de Deus.
• Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Paulistana Leste,
pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para
que Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do
reino de Deus.

22º DIA • 14/07 - Sexta-feira
JEJUM COLETIVO
Tema do dia: Poder para testemunhar
Leitura bíblica: At 1:4-8
Reflexão
Deus não faz nada sem propósito. Se o Pai prometeu batizar no Espírito Santo e o Filho executa essa promessa, por meio do Espírito Santo, é
porque se trata de algo muito importante para Deus, e, consequentemente,
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deve ser para os salvos. Veja o propósito: ... e ser-me-eis testemunhas.
Simplesmente um dos propósitos centrais da fé cristã é testemunhar aos
pecadores, com a própria vida, que Jesus é Salvador e Senhor. Portanto,
desejar pregar o evangelho ignorando essa poderosa arma espiritual oferecida pelo próprio Jesus não é aceitável aos olhos de Deus. Que preguemos
com as armas de Deus e não com as nossas.
Motivos de oração
• Ore para que os crentes sejam convencidos de que o batismo no
Espírito Santo é um dos fundamentos na missão de pregar o evangelho aos povos e, por isso, deve estar na mente e no coração
dos pregadores.
• Ore para que os crentes, ao receberem o batismo no Espírito Santo,
tenham sabedoria e inteligência espiritual para usarem esse poder
de forma eficaz.
• Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Rio de Janeiro e
Espírito Santo, pela diretoria regional e demais lideranças desta
convenção, para que Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do reino de Deus.

23º DIA • 15/07 - Sábado
JEJUM COLETIVO / MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO
Tema do dia: A promessa é para todos
Leitura bíblica: At 2:39
Reflexão
Preferências espirituais que descartam partes do evangelho enfraquecem a fé e a missão. Infelizmente, há cristãos que acham desnecessário o
batismo no Espírito Santo. Ocorre que essa bênção não é exclusiva para
pastores, pregadores, missionários. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito
Santo, declarou: ... a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e
a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
Ainda que nem todos a tenham alcançado, ela está disponível aos santos
em sua totalidade. Que não haja resistência, na igreja de Cristo, a respeito
dessa graça que vem do Pai.
Motivos de oração
• Ore para que os crentes do presente não resistam à doutrina do
batismo no Espírito Santo, antes a incluíam em sua fé e missão.
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• O
 re para que os crentes tenham desejo e habilidade espiritual para
ensinar às novas gerações a importância do batismo no Espírito
Santo, e, assim, a igreja do amanhã pregue o evangelho baseada
na verdade e no poder de Deus.
• Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Rio Grande do Sul,
pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para
que Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do
reino de Deus.
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Semana 4

O ESPÍRITO SANTO E O PENTECOSTE

24º DIA • 16/07 - Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO
Tema do dia: A igreja acreditou na promessa
Leitura bíblica: At 1:4,13
Reflexão
Uma das atitudes mais louváveis que o seguidor de Cristo pode manifestar é obedecer ao que ele manda. O Salvador se agrada quando vê
seus servos fazendo a sua vontade. Jesus mandou os discípulos irem para
Jerusalém e ficarem lá, orando, até serem batizados no Espírito Santo. Eles
creram e obedeceram. Entregaram-se à oração, confiando nas palavras de
seu Mestre. A Palavra de Deus ensina que, sem fé, é impossível agradar a
Deus. Portanto, que, ao invés de desconfiança, os cristãos demonstrem fé
nas promessas de Jesus.
Motivos de oração
• Ore para que os membros do corpo de Cristo tenham disposição
incondicional de crer e obedecer aos ensinamentos de Jesus.
• Ore para que os membros do corpo de Cristo se entreguem à oração e à busca do poder espiritual prometido por Jesus.
• Clame também pelos nossos irmãos da Convenção Rondoacre
(Rondônia e Acre), pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do reino de Deus.
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25º DIA • 17/07 - Segunda-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Oravam enquanto esperavam
Leitura bíblica: At 1:14
Reflexão
Paciência e perseverança são duas virtudes cristãs de difícil assimilação e
prática; porém, fundamentais para o aperfeiçoamento dos santos, uma vez que,
sem essas qualidades espirituais, dificilmente o cristão obterá o poder que vem
de Deus no tempo perfeito para ser usado na missão. Os discípulos e a igreja
perseveraram em oração e tiveram paciência para esperar a promessa. Que a
igreja não cruze os braços, não se canse, não desista. Que ela persista, continue,
siga em oração constante, pois quem lhe prometeu poder é fiel para cumprir.
Motivos de oração
• Ore para que os irmãos e irmãs assimilem e pratiquem a paciência
e a perseverança, no exercício de sua fé.
• Ore para que os irmãos e irmãs tenham disposição para continuar
em oração constante em busca do poder do Espírito Santo.
• Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Seal (Sergipe e
Alagoas), pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao
serviço do reino de Deus.

26º DIA • 18/07 - Terça-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: O Pentecoste foi extraordinário
Leitura bíblica: At 2:1-4.
Reflexão
Deus é galardoador. Ele sabe recompensar os obedientes. Nenhuma atitude de fé fica no vazio. Todo arrependimento sincero é sempre respondido por
Deus com perdão, assim como todo ato de submissão as suas ordens é retribuído com bênçãos. Depois de dias em oração, eis que se ouviu um imenso barulho,
um som como de vento impetuoso vindo do céu, e línguas como que de fogo
pousaram sobre a cabeça dos santos, de cujos lábios saíram uma linguagem
nova, espiritual, línguas estranhas. A verdade: todos estavam cheios do Espírito
Santo, todos foram batizados no Espírito Santo. Louvado seja Deus!
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Motivos de oração
• Ore para que os seguidores de Cristo se submetam à necessidade
de serem cheios do Espírito Santo, a fim de agradarem àquele que
os chamou das trevas para a luz.
• Clame para que os seguidores de Cristo recebam o batismo no Espírito Santo, estando unânimes na espera dessa maravilhosa bênção que vem do céu com grande poder.
• Ore também pelos nossos irmãos da Convenção Sul (Região metropolitana de Curitiba e outras cidades do Paraná e Santa Catarina),
pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para
que Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do
reino de Deus

27º DIA • 19/07 - Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Os milagres do Pentecoste
Leitura bíblica: At 2:4-11
Reflexão
A dimensão dos atos de Deus é grandiosa; na maioria das vezes,
imensurável. Deus faz coisas infinitamente mais poderosas do que nossa
mente possa imaginar. Ninguém foi capaz de prever que, no Pentecoste, um
poder estrondoso seria derramado do céu na forma como o foi, tampouco a
mente humana foi capaz de prever os milagres que se seguiram: as línguas
ininteligíveis, a interpretação dessas línguas aos ouvidos, conforme a língua
nativa, a intrepidez de pessoas simples e incultas a falarem com autoridade
e desenvoltura espiritual das grandezas de Deus. Milagres estão disponíveis à igreja de hoje e de amanhã.
Motivos de oração
• Ore para que os atos sobrenaturais de Deus alcancem os crentes de
hoje, de forma a surpreendê-los com a grandeza de seus milagres.
• Ore para que os incrédulos vejam o poder de Deus a se manifestar na
igreja e sejam salvos pela pregação advinda desse poder espiritual.
• Clame também pelos nossos irmãos da Convenção Sul-mato-grossense, pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para que Deus as oriente e as conduza no que concerne ao
serviço do reino de Deus.
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28º DIA • 20/07 - Quinta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: A murmuração dos incrédulos
Leitura bíblica: At 2:12-13
Reflexão
De fato, as coisas espirituais só podem ser compreendidas espiritualmente, porque a mente natural não compreende as ações do Espírito de
Deus. O poder, no Pentecoste, era cumprimento da promessa do Pai, que o
Filho executou, e o Espírito Santo foi derramado. Mas, enquanto os crédulos se maravilharam, os incrédulos murmuraram. Os crentes viram que era
Deus agindo; os incrédulos se chafurdaram na blasfêmia: “Estão cheios de
bebida alcoólica”. Sejamos crentes, não incrédulos! Que Deus livre a igreja
da murmuração e a faça ser uma comunidade da fé viva e eficaz.
Motivos de oração
• Ore, pedindo a Deus que livre a igreja de ser uma comunidade incrédula, fria, sem discernimento espiritual correto, o que a levaria
para o abismo espiritual.
• Peça a Deus que ilumine a igreja, de forma que ela interprete as
coisas naturais como naturais, as carnais como carnais e as espirituais como espirituais, a fim de que seja instrumento da verdade
que liberta o pecador da morte eterna, pelo poder de Deus.
• Clame também pelos nossos irmãos da Convenção Amazônica,
pela diretoria regional e demais lideranças desta convenção, para
que Deus as oriente e as conduza, no que concerne ao serviço do
reino de Deus.

29º DIA • 21/07 - Sexta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: A poderosa pregação de Pedro
Leitura bíblica: At 2:14-18
Reflexão
Vejam o que é um homem cheio do poder de Deus. Aquele Pedro violento e covarde ficou para trás; agora, cheio do Espírito Santo, ele surge
pregando com ousadia sobre a promessa do Pai, conforme o profeta Joel.
O pescador da Galileia faz a sua potente voz ecoar: “Estas pessoas não es-
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tão bêbadas, elas estão cheias do Espírito Santo como prometido”. E mais:
“Aguardem que os vossos filhos vão profetizar, os jovens serão visionários e
os idosos vão voltar a sonhar. E isso tudo vale para todos os servos e servas.”
Que maravilha! São essas bênçãos que Deus quer dar para a igreja de hoje.
Motivos de oração
• Ore para que os pregadores sejam cheios do Espírito Santo e
preguem o evangelho com intrepidez e sabedoria espiritual não
vista antes.
• Ore para que, em todas as faixas etárias do povo de Deus, haja
ações espirituais, sejam sonhos, visões, profecias, que, de fato, venham do Espírito Santo, não da carne.
• Ore também pelo Demap, a fim de que desenvolva suas atividades na área de música e artes com muita sabedoria concedida
por Deus.

30º DIA • 22/07 - Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO
Tema do dia: A igreja que nasceu do Pentecoste
Leitura bíblica: At 2:42-47
Reflexão
Que povo surgiu do Pentecoste? Não poderia ser outro, a não ser uma
igreja maravilhosa. Todo povo nascido de Deus, de seu Espírito, é povo
especial, diferenciado, no sentido de missão, objetivo, propósito na vida.
Vejam que igreja linda: perseverante na doutrina, na comunhão, no partir
do pão e na oração; plena de temor, sinais e maravilhas, tendo tudo em comum: os bens, a alimentação, e servindo a Deus com alegria e simplicidade.
O resultado não poderia ser outro: caiu na graça da sociedade!
Motivos de oração
• Ore, pedindo a Deus que transforme as igrejas locais em comunidades em que se veja a vida plena que Jesus prometeu.
• Ore a Deus em favor do despertamento das igrejas locais, para que
sejam luzeiros de Cristo e chamem a atenção dos pecadores, por
meio do evangelho.
• Clame também em favor do Demi (Departamento Ministerial), a fim
de que seja poderosamente usado por Deus, no cuidado com pastores, missionários (as) e obreiros (as) da IAP.
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Semana 5

O ESPÍRITO SANTO E A ESCRITURA

31º DIA • 23/07 - Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO
Tema do dia: Ele inspirou os escritores
Leitura bíblica: 2 Timóteo 3:16; 2 Pedro 1:21
Reflexão
Sem dúvida, a Palavra de Deus nos leva à direção certa em nossa
vida cristã, devido sua inspiração ser dada pelo Espírito. Isso significa que o
Espírito direcionou os apóstolos. Como uma pipa solta em direção ao vento,
para que este a levante, assim o Espírito direcionou os escritores bíblicos
para a composição do livro sagrado: ... homens [santos] falaram da parte
de Deus, movidos pelo Espírito Santo (2 Pd 1:21b). Essa direção mostra a
preocupação do Espírito com os escritores. Tudo Deus fez, para que a Bíblia
Sagrada tivesse coerência de conteúdo, apesar das diferenças geográficas
e temporais dos autores.
Motivos de oração
• Peça ao Senhor que você confie, pelas evidencias bíblicas, na inspiração dela. Que todos os crentes creiam que Bíblia é Palavra de
Deus e viva de acordo com essa crença.
• Ore ao Senhor para que você obedeça à Palavra inspirada de Deus,
sendo direcionado por seu Espírito.
• Ore também em favor do Dijap Geral, para que seja sempre orientado e conduzido por Deus, na realização de projetos voltados às
crianças e adolescentes.
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32º DIA • 24/07 - Segunda-feira
CULTO DOMÉSTICO (ORAÇÃO EM FAMÍLIA)
Tema do dia: Os leitores são iluminados
Leitura bíblica: 1 Coríntios 2:12-14
Reflexão
Se o Espírito inspirou os autores da Bíblia, como cremos, ele também
ilumina o nosso entendimento acerca do que foi escrito. Só conseguimos
entender as verdades espirituais da Palavra, se sua atuação acontecer em
nossa mente. Se não temos mais o Espírito inspirando pessoas, pois o livro
está encerrado, temos essa obra iluminadora de Deus, para nos fazer compreender e viver a Palavra do Senhor. Não nos esqueçamos: Ora, o homem
natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem
loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente
(1 Co 2:14).
Motivos de oração
• Ore a Deus, pedindo-lhe que nos faça ter mais compreensão de
sua Palavra.
• Ore a Deus em favor dos seus amigos que não compreendem as
Escrituras, pedindo que o Espírito os auxilie nesse processo.
• Interceda também pelo CETAP (Centro de Estudos Teológicos Adventista da Promessa), a fim de que seja usado por Deus no crescimento e no desenvolvimento teológico dos cristãos promessistas.

33º DIA • 25/07 - Terça-feira
CULTO DOMÉSTICO (ORAÇÃO EM FAMÍLIA)
Tema do dia: Falou através dos profetas
Leitura bíblica: Hebreus 1:1
Reflexão
Foi o Espírito Santo quem falou através dos profetas. Foi ele quem
lhes deu as profecias que deveriam advertir o povo, edificar as pessoas e
levá-las a mudar de vida. Os profetas fiéis procuravam anunciar com fidelidade a verdade de Deus, mesmo que isso custasse privilégios e popularidade. A maioria de nós conhece as histórias de Elias, Isaías, Jeremias e
outros que foram usados por Deus e sofreram, por se manterem fiéis. Essa
capacitação tanto de falar como de enfrentar as consequências, em razão
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da fidelidade ao Senhor, foi dada pelo Espírito. Nós, que somos usados por
Deus, sejamos féis a ele, assim como foram os profetas.
Motivos de oração
• Ore ao Senhor, para que ele o instigue a seguir com fidelidade sua
Palavra.
• Peça a Deus que fortaleça a fé dos crentes, diante das perseguições, que são resultados da intolerância aos ensinos divinos.
• Clame também em prol da Fesofap, para que, mediante orientação
e capacitação divina, desenvolva suas atividades junto às mulheres
promessistas.

34º DIA • 26/07 - Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Ele usa os pregadores
Leitura bíblica: Atos 4:33
Reflexão
Ao longo de todo o livro de Atos, temos o registro das ações da igreja
cristã primitiva, todas direcionadas pelo Espírito Santo. Desde que ele foi derramado, o Senhor conduziu a comunidade cristã. Basta lembrarmos de como
Pedro levantou-se para pregar com autoridade. Como uma das funções do
Espírito é convencer o pecador de seu pecado, é ele que virá nos capacitar,
a fim de pregarmos a Palavra com autoridade. Isso se viu entre aqueles cristãos: E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição
do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça (At 4:33).
Motivos de oração
• Ore a Deus, pedindo-lhe autoridade para pregar a sua Palavra com
poder e confiança.
• Clame ao Senhor, para que os ouvintes da Palavra aceitem os seus
ensinos e se rendam a Cristo.
• Ore também pela Fumap, para que, por meio da orientação e
da capacitação espiritual, desenvolva suas atividades junto aos jovens promessistas.
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35º DIA • 27/07 - Quinta-feira
CULTO DOMÉSTICO (ORAÇÃO EM FAMÍLIA)
Tema do dia: Ajuda você a obedecer!
Leitura bíblica: 1 João 3:24
Reflexão
Obedecer à Palavra de Deus não é fácil, nem prazeroso, se olharmos
na ótica de quem está morto em delitos e pecados. Porém, isso muda,
quando somos salvos por Cristo, mediante a fé. O Espírito passa a morar
nos crentes em Jesus, e uma das consequências é a obediência à Palavra
do Senhor (Hb 8:10). No contexto de 1 João 3, a prática da justiça, do amor
e da obediência a Deus é sinal de que verdadeiramente temos o Senhor
em nós. A atitude obediente é uma característica dos que têm o Espírito.
Quem por este é guiado, obedece à lei do Senhor, tem prazer em fazer
sua vontade!
Motivos de oração
• Ore ao Senhor, para que lhe ajude a ser submisso aos seus mandamentos, pelo poder do Espírito.
• Interceda ao Senhor em prol da igreja, para que seja avivada e
obediente à Palavra de Deus.
• Clame ainda pela Junta de Missões e por seus colaboradores, para
que sejam usados por Deus, na realização dos projetos de proclamação, dentro e fora do Brasil.

36º DIA • 28/07 - Sexta-feira
CULTO DOMÉSTICO (ORAÇÃO EM FAMÍLIA)
Tema do dia: Faz-nos lembrar da Palavra
Leitura bíblica: João 14:26
Reflexão
Você tem dificuldade de lembrar das coisas? Se a resposta for sim,
não fique triste, pois o Espírito Santo nos ajuda a lembrar as palavras de
Jesus. O texto de João 14:26 sugere que ao Espírito foi dado o dever de não
deixar cair no esquecimento as palavras do Mestre. Ele é o “lembrador” dos
ensinamentos de Cristo aos seus discípulos. O Espírito Santo não nos foi
enviado para criar uma nova doutrina. Ao contrário, sua missão é fazer-nos
compreender, internalizar e viver o que disse o Senhor. Precisamos, então,
mergulhar na Palavra do Senhor e contar com o trabalhar do Espírito.
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Motivos de oração
• Peça a Deus ânimo para se dedicar à leitura dos ensinamentos de
Jesus contidos nos evangelhos e nos demais livros da Bíblia.
• Agradeça a Deus pelo poder do Espírito Santo, que mantém vívidas, em sua memória, as palavras proferidas por Jesus.
• Ore ao Senhor em prol da firmeza doutrinária de todos os promessistas, para que permaneçam firmes na fé e não se deixem levar
por ventos de doutrina.

37º DIA • 29/07 – Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO
Tema do dia: Quando leio, ouço a sua voz!
Leitura bíblica: Isaías 34:16
Reflexão
Onde você busca orientação? No Google? Geralmente, lançamos mão
dos sites de busca para obtermos informações importantes. Porém, esses
sites, conquanto sejam necessários, não podem orientar a nossa espiritualidade. A nossa vida cristã deve ser orientada pela Bíblia. Como Isaías disse:
Buscai no livro do SENHOR e lede (Is 34:16a). Na Escritura, encontramos instrução para a nossa caminhada cristã. Por isso, é importante que a leiamos
todos os dias. Quando lemos a Bíblia, encontramos Deus em suas letras.
Nada de desculpas para justificar a falta da leitura! O estudo da Palavra é
prioridade, pois a Bíblia é a voz escrita de Deus.
Motivos de oração
• Peça a ajuda de Deus, para que o instigue ao hábito diário de leitura e meditação bíblicas.
• Peça a Deus que lhe conceda entendimento do texto e poder para
praticar os ensinos e princípios da Palavra.
• Clame ainda pela implantação dos pequenos grupos na IAP, a fim
de que, por meio deles, a comunhão e a proclamação sejam atuantes e determinantes no crescimento das igrejas locais.
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Semana 6

O ESPÍRITO SANTO E A SALVAÇÃO

38º DIA • 30/07 – Domingo
ORAÇÃO NA MADRUGADA / MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO
Tema do dia: Ele nos usa na pregação
Leitura bíblica: 1 Coríntios 2:4
Reflexão
A pregação do evangelho só frutificará na vida de alguém, se feita no
poder do Espírito. Pela Palavra de Deus, aprendemos o conteúdo da mensagem, e a presença do Espírito em nós faz da Palavra um “ferrão” que
incomoda os corações pecaminosos, à semelhança do que aconteceu na
pregação de Pedro, em Atos 2:37. Precisamos pedir a intervenção do Espírito
em nossas vidas, para que, ao proclamarmos o evangelho, pessoas sejam
alcançadas e se rendam ao Senhor Jesus. Assim como ele usou os apóstolos
e os demais cristãos na história, certamente nos usará na proclamação.
Motivos de oração
• Ore para que Deus o use com poder, quando anunciar o evangelho,
e para que pessoas cheguem ao arrependimento.
• Ore para que o Espírito o capacite no conhecimento da Palavra e no
seu uso sábio, diante de não convertidos.
• Aproveite também para pedir a Deus que haja, em cada cristão, mais
compreensão do evangelho de Cristo e do Cristo do evangelho.
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39º DIA • 31/07 - Segunda-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA
Tema do dia: Ele convence o pecador
Leitura bíblica: João 16:8
Reflexão
João nos apresenta, no capítulo 16 do evangelho, em alguns versículos, algumas afirmações de Jesus a respeito do ministério do Espírito
Santo. Dentre elas, lemos a que diz ser ele quem convence do pecado
(Jo 16:8). Esse convencimento é a ideia de persuadir, mostrar com clareza.
Neste caso, o Espírito mostra ao pecador o pecado de não crer no Senhor
Jesus. Não crer nele, que é o Salvador, representa a impossibilidade de ter
o perdão de Deus: ... sem fé, é impossível agradar a Deus (Hb 11:6a). Essa
obra de convencimento do Espírito prepara o pecador para crer em Jesus
e ser salvo do pecado.
Motivos de oração
• Ore a Deus, para que atue nos corações de pessoas conhecidas
nossas, para que aceitem a fé em Jesus.
• Ore para que o Espírito nos encha de coragem para anunciar a salvação àqueles que ainda não creem no Senhor.
• Clamemos também pelo Departamento de Educação Cristã (DEC),
para que sempre desenvolva suas atividades respaldado pela Palavra de Deus e pela capacitação do Espírito Santo.

40º DIA • 01/08 - Terça-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA
Tema do dia: Ele nos faz nascer de novo
Leitura bíblica: João 3:8; Tito 3:5
Reflexão
Reconhecer os próprios pecados e a possibilidade de transformação,
ao crer em Jesus, devido à mensagem do evangelho, são passos anteriores
ao que a Bíblia chama de regeneração ou novo nascimento. Nesta obra de
Deus, nós sofremos a sua ação transformadora, que passa a fazer de nós
pessoas com pensamento e comportamento que agradem ao Senhor. Toda
pessoa que é discípula de Jesus sofreu uma transformação. Sobre isso, Jesus disse que Nicodemos deveria nascer da água e do Espírito (Jo 3:5). Isso
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só confirma que é o Espírito Santo quem executa essa obra na vida de quem
crê no evangelho.
Motivos de oração
• Agradeça a Deus por lhe conceder, por meio da obra misericordiosa do Espírito, o novo nascimento.
• Peça a Deus poder, para que haja, em cada cristão, atitude submissa a Cristo e a demonstração diária de uma nova vida, sinalizadas
por boas obras.
• Clame ainda pela IAP, para que, mediante a graça e a capacitação
divina, consiga desempenhar seus projetos missionários no mundo.

41º DIA • 02/08 - Quarta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA / CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Ele vem morar em nós
Leitura bíblica: João 14:17; Romanos 8:9
Reflexão
Uma das grandes bênçãos, após a morte e a ressurreição do Senhor
Jesus, é o fato de que aqueles que creem nele tornam-se morada do Espírito. Na antiga aliança, o centro de celebração era o templo de Jerusalém,
lugar onde, simbolicamente, Deus habitava. Mas o melhor estava por vir.
Na nova aliança, aqueles que se aproximam do Senhor, e fazem isso pelo
seu amor, tornam-se “casa” do Espírito (Ez 36:26). A presença deste em nós
representa que pertencemos ao Senhor Jesus e que não andamos mais
segundo os desejos carnais. Que, diante dessa verdade, possamos andar
em obediência a Deus.
Motivos de oração
• Agradeça ao Senhor pelo privilégio de sermos o templo do Espírito,
na nova aliança.
• Peça a Deus que o ajude a superar as suas fraquezas e pecados,
para desenvolver, diariamente, uma vida de santidade.
• 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 generosidade para com a obra do Senhor.
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42º DIA • 03/08 - Quinta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA
Tema do dia: Ele nos torna filhos
Leitura bíblica: Gálatas 4:6-7
Reflexão
Nascemos no pecado, afastados de Deus; porém, quando cremos no
evangelho, nós nos tornamos filhos de Deus. Nesse processo de filiação
ou adoção, o Espírito Santo é enviado ao nosso coração, a fim de vivermos
como filhos do Pai. A presença do Espírito nos faz clamar: “Aba!”, expressão
que remonta à intimidade, proximidade, usada por bebês judeus em contato com seus pais. Na experiência cristã, o Espírito gera em nós um novo ser,
com acesso à presença do Senhor, com uma nova mente e novas atitudes.
Somos filhos de Deus, porque o Espírito habita em nós!
Motivos de oração
• Ore agradecendo a Deus pela presença do Espírito em nós, que
nos possibilita chamar Deus de Pai.
• Ore pedindo a Deus que cada vez mais vivamos de acordo com sua
Palavra, fazendo o que lhe agrada.
• Interceda também por todos os promessistas, a fim de que sejam
abençoados por Deus com dons espirituais e convicção evangelística.

43º DIA • 04/08 - Sexta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA
Tema do dia: Nele temos vida de santidade
Leitura bíblica: 1 Coríntios 6:11
Reflexão
Pela própria palavra que acompanha a palavra Espírito, “Santo”, notamos
que uma das principais obras do Espírito para com os salvos é a santificação. É
o Espírito quem nos faz nascer de novo, nos torna santos e aptos a desenvolver
a santificação. Por cauda dele, não mais somos dominados por nossos desejos
carnais, pois nutrimos, pelo Espírito, o desejo de fazer a vontade do Pai. Não
mais somos filhos da desobediência, pois o Espírito gera em nós a vontade de
obedecer à lei de Deus. Não mais pensamos em nós mesmos, pois o Espírito
nos estimula às boas obras (Ef 2:10). Portanto, para vivermos uma vida agradável ao Senhor, é necessário que essa santidade seja gerada pelo Espírito.
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Motivos de oração
• Peça a Deus que continue nos dando poder do Espírito, para desenvolvermos uma vida de obediência a sua Palavra.
• Interceda em favor dos cristãos que estão vivendo momentos de
fraquezas espirituais, a fim de que se fortaleçam em santificação.
• Ore ainda para que a IAP desempenhe, com muita dedicação, o
chamado para o qual Deus a comissionou, nesta gestão administrativa: ser uma igreja avivada em missão.

44º DIA • 05/08 – Sábado
ORAÇÃO NA MADRUGADA / MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO
Tema do dia: A garantia da nossa salvação
Leitura bíblica: Efésios 4:30
Reflexão
Assim como o carimbo registra que um livro pertence a uma biblioteca, nós fomos marcados por Deus, com a presença do Espírito Santo. Mais
que essa singela imagem, a ideia do texto mostra que os cristãos estão
marcados com o “carimbo” de Deus. A presença do Espírito em nós mostra
que fomos separados da pecaminosidade mundana e que, desde então, estamos com a marca de que Jesus há de voltar para nos buscar. A presença
do Espírito em nós é a comprovação de que não estamos caminhando sem
destino, mas estamos caminhando para novos céus e nova terra.
Motivos de oração
• Agradeça a Deus pelo fato de você ter recebido o selo do Espírito
Santo em sua vida, por ter crido em Jesus.
• Peça a Deus que nos fortaleça, para que perseveremos na fé em
Cristo, até a volta do Senhor Jesus.
• Clame também pela obra de Deus na Argentina, para que, por meio
dela, muitas vidas sejam conduzidas aos pés de Jesus, e que os
missionários tenham sabedoria e força.
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Semana 7

O ESPÍRITO SANTO E O SALVADOR

45º DIA • 06/08 – Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO
Tema do dia: Concebido pelo Espírito Santo
Leitura bíblica: Lucas 1:35
Reflexão
Como pode Deus Filho, sempre e totalmente Santo, tornar-se um ser
humano sem a natureza pecaminosa? Como pode o Filho de Deus nascer
de uma virgem, sem se contaminar com o pecado dela? A Bíblia nos mostra que foi uma milagrosa obra do Espírito Santo, pois ele criou o corpo
do Senhor, sem pecado, no ventre de Maria, sem precisar fazer isso por
meio de uma relação sexual. O Espírito Santo trabalhou para tornar efetiva
a encarnação de Cristo. Pelo poder criador de Deus, a virgem encontrou-se
gravida. Pelo Espírito, o nascimento do Filho eterno aconteceu.
Motivos de oração
• Agradeça a Deus pela obra da concepção sobrenatural, pois isso
possibilitou a encarnação do Senhor.
• Peça a Deus que o ajude a entender a importância da concepção
de Jesus mediante a obra do Espírito Santo, para a nossa salvação.
• Ore pela obra 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
missionários: convenções Noroeste Paulista e Sul-mato-grossense.
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46º DIA • 07/08 - Segunda-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES
Tema do dia: Ungido pelo Espírito Santo
Leitura bíblica: Lucas 4:18; Atos 10:38
Reflexão
O Espírito tem um ministério totalmente focado no de Cristo, e o capacitou. Sendo Deus e homem, Jesus se submeteu ao Consolador, enquanto por aqui viveu. Essa capacitação com poder, feita pelo Pai, rendeu-lhe
obras maravilhosas: salvação de vidas, pregações, ensinamentos, curas,
expulsão de demônios, ajuda aos necessitados e tantos outros benefícios.
O Messias foi dependente do Espírito. Aquele que tem todo poder foi, em
sua humanidade, ungido para falar das boas novas de salvação.
Motivos de oração
• Ore a Deus, pedindo que seu Espírito, pelo qual somos ungidos
quando nos convertemos, atue em nossa vida diária com poder.
• Peça a Deus que, à semelhança de Cristo, empoderados por Deus,
saiamos mundo afora realizando obras semelhantes às de Jesus.
• Ore ainda em prol da obra de Deus no Chile, para que o Senhor
consolide 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 • 08/08 - Terça-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES
Tema do dia: Capacitado pelo Espírito Santo
Leitura bíblica: Mateus 12:28
Reflexão
No texto de Mateus 12:28, Jesus nos apresenta a realidade da chegada do reino de Deus pelo trabalho que fazia: expulsava demônios, tendo
sido capacitado pelo Espírito de Deus. Isso significa que se as pessoas estavam sendo libertas das “garras” dos demônios, era evidente que Jesus
era o Messias. Essa obra desenvolvida por Cristo era a prova de que o “ano
aceitável do Senhor” havia chegado. Era tempo de trazer “libertação aos
cativos”, ou seja, salvá-los do inimigo. A negação dessa obra significava
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rejeição à revelação feita pelo Espírito sobre Jesus, e isso era blasfêmia, o
pecado imperdoável.
Motivos de oração
• Ore para que Deus liberte os cativos da opressão de Satanás, sinalizando, dessa maneira, que o reino de Deus está entre nós.
• Ore para que o Espírito Santo convença os pecadores a reconhecerem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus.
• Clame também em favor da obra de Deus em Letícia, na Colômbia,
para que Deus dê sabedoria à liderança da IAP ali atuante.

48º DIA • 09/08 - Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Ajudado pelo Espírito Santo
Leitura bíblica: Atos 1:1-2
Reflexão
No início de Atos, temos uma informação importante da relação do
Espírito com Cristo: Jesus tinha feito obras, ensinado a Palavra e dado mandamentos, por meio do Espírito (At 1:1-2). Isso não significa que Jesus havia
perdido sua sabedoria eterna, mas, sim, que tinha se humilhado, a ponto
de, humanamente, ter de aprender e depender. O Messias humano depende do Espírito para cumprir seu ministério. Veja a nobreza das pessoas divinas: uma relação de submissão, dependência e respeito. Jesus nos mostra
que a salvação é um trabalho em equipe e que o fato de “precisar” da ajuda
do Espírito não diminui seu poder, muito menos sua pessoa, mas mostra sua
parceria com o Outro Consolador.
Motivos de oração
• Ore ao Senhor, pedindo que o Espírito nos ajude no desenvolvimento de nossos ministérios e atividades.
• Ore a Deus para que nos ajude a cultivar, uns para com os outros, a
mesma humildade de Jesus em relação ao Espírito.
• Ore ainda pela obra de Deus em Santa Ana, El Salvador, para que
continue 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 • 10/08 - Quinta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES
Tema do dia: Amparado pelo Espírito Santo
Leitura bíblica: Hebreus 9:14; 12:2
Reflexão
É fascinante percebermos, na Palavra de Deus, como se dá a relação do Espírito com o Senhor Jesus. E, em mais um importante episódio, Deus era com Cristo.
O autor de Hebreus nos mostra que, no sofrimento da cruz, o Espírito estava com
ele, e foi por seu intermédio, Jesus se ofereceu sem pecado a Deus. A oferta de
Jesus era pura, por sua essência santa, e agradou ao Pai (Hb 9:14). O Espírito sempre esteve com Cristo; sempre o auxiliou nas alegrias e nas tristezas. Certamente,
o Senhor auxiliou Jesus nos momentos mais complexos de sua encarnação.
Motivos de oração
• Ore a Deus, para que nos ajude a entender o cuidado do Espírito
para com o Filho.
• Ore a Deus, para que, à semelhança de Jesus, que se ofereceu a
Deus, por meio do Espírito, nós nos disponhamos a ser usados e
orientados por Deus.
• Ore pela obra de Deus nos Estados Unidos da América, através dos
grupos de irmãos da IAP espalhados naquele país, para que continuem, por meio da proclamação da Palavra de Cristo, alcançando
muitas vidas para o reino de Deus.

50º DIA • 11/08 - Sexta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES
Tema do dia: Ressuscitado pelo Espírito Santo
Leitura bíblica: Romanos 8:11
Reflexão
Em Romanos 8:11, Paulo afirma que o Espírito Santo ressuscitou Jesus.
A ressurreição, por sinal, é uma obra conjunta da Triunidade. Mais uma vez,
podemos ver que o Espírito trabalha em prol da realização do plano da Salvação. O Espírito usou sua onipotência para arrancar o Senhor da vida do túmulo. Se ele estava com Cristo, em sua caminhada até a crucificação, também
ajudou a deixar o túmulo vazio. Os judeus e os romanos ficaram desconfiados
de que os seguidores de Jesus intentassem roubar seu corpo; por isso, co-
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locaram guardas na entrada do túmulo. Mas quem retirou Cristo de lá foi o
Espírito. Paulo diz que esse mesmo Espírito dá vida aos que creem no Senhor.
Motivos de oração
• Louve a Deus pela obra do Espírito em participar da ressurreição
do Senhor.
• Peça a Deus cada vez mais submissão, para vivermos como aqueles que foram ressuscitados pelo Espírito.
• Ore também pela obra de Deus 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 missionários deste projeto.

51º DIA • 12/08 – Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO
Tema do dia: Testificado pelo Espírito Santo
Leitura bíblica: João 15:26
Reflexão
Já se ouviu dizer que o Espírito Santo tem o “ministério do holofote”.
E este holofote está virado para dar luz total a Jesus. Em outras palavras,
o Espírito dá testemunho de Jesus a todos, como ele afirma no evangelho
de João (15:26). Ele nos mostra que Jesus é aquele que pode nos salvar
de nossos pecados e tornar-se o Senhor de nossa vida. O Espírito Santo
testemunha de Cristo, para que o pecador esclarecido se renda ao Senhor
e viva para a sua glória. Só é possível ao ser humano crer que Cristo é o
Messias se o Espírito lhe testemunhar. Só se crê na encarnação, na morte,
na ressurreição e na volta de Jesus pela atuação do Testificador.
Motivos de oração
• Louve ao Pai por um dia o Espírito ter nos testificado de Jesus para
sermos salvos;
• Peça a Deus que nos ajude a pregar a mensagem que tem Cristo
como centro, a fim de que os incrédulos se convertam a Deus. Que
Jesus seja o conteúdo central de nossa pregação.
• Ore ainda pela obra de Deus 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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Semana 8

O ESPÍRITO SANTO E A SANTIDADE

52º DIA • 13/08 – Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO
Tema do dia: Onde ele habita, a casa fica limpa!
Leitura bíblica: Romanos 8:9-12
Reflexão
Romanos 8:9-12 nos mostra como a presença do Espírito em nós é
marcada pela santidade. Primeiro, a nossa vida não é mais direcionada pela
carne, pois Deus agora está em nossa “casa”. Segundo, o corpo, embora
enfraquecido pelo pecado, tem vida, pela prática da vontade do Senhor.
Terceiro, a presença de Deus, dentro de nós, nos garante uma vitalidade
renovadora, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus atua para vivermos para a glória de Deus. Nosso corpo é a casa de Deus; o que fazemos
com ele pode trazer alegria ou tristeza para o Senhor. Nossos pensamentos,
nossas palavras, nossas ações, nossas roupas e nosso comportamento devem ser agradáveis a Deus.
Motivos de oração
• Agradeça a Deus pelo privilégio de ter o Espírito Santo morando
dentro de você e, em oração, entregue-se ao Espírito Santo, para
que ele faça a limpeza necessária em sua vida.
• Confesse ao Senhor os pecados que ainda estão “sujando a casa”,
que é você. Peça força para vencer o pecado.
• Ore também 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 • 14/08 - Segunda-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Ele atua em nossa santificação
Leitura bíblica: 2 Tessalonicenses 2:13-14
Reflexão
Santificação nada mais é que uma vida guiada pelo Espírito, cujos frutos são: o amor a Deus, a obediência à Palavra e as boas obras ao próximo.
A santificação é a “salvação” presente que nos levará à salvação futura, a
glorificação. Paulo, aos cristãos tessalônicos (2:13-14), mostra justamente
esse movimento. Fomos salvos no passado, o que nos abriu a porta de
graça, para andarmos retamente. E este caminho nos leva ao futuro, junto
de Deus e de seus santos. Ao logo dessa jornada, andamos guiados pelo
Espírito Santo; afinal, é ele quem atua em nossa santificação e cria em nós
o desejo de nos parecermos com Jesus. Sem essa ajuda, não conseguimos
viver em santidade.
Motivos de oração
• Peça a Deus para que seja sensível à presença e à direção do
Espírito Santo em você.
• Clame pela atuação de Deus, a fim de que você tome decisões que
não o afastem da santificação, nem desagradem a ele.
• 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 • 15/08 - Terça-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Produz a tristeza segundo Deus
Leitura bíblica: 2 Coríntios 7:10
Reflexão
Nem sempre tristeza significa algo para nos derrubar. Parece até estranho que Paulo, que diz para nos alegrarmos, trate sobre uma tristeza
provocada pelo Senhor (Fl 4:4; 2 Co 7:10). Paulo se refere a uma carta anterior, que havia escrito aos coríntios, que o haviam entristecido. Porém,
diz que isso era para levá-los ao arrependimento. A tristeza segundo Deus
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era para conscientizá-los de seus pecados e levá-los a uma nova atitude. A
tristeza do mundo mostra os nossos erros e nos faz desistir do caminho; a
tristeza provocada por Deus nos devolve a alegria da salvação.
Motivos de oração
• Ore, para que Deus o ajude a não se tornar indiferente, diante do
pecado, e para que o Espírito Santo sempre faça “pesar” sua consciência pelo pecado cometido.
• Interceda por cristãos que você conhece que necessitam arrepender-se de seus erros e ainda não tomaram consciência disso.
• Ore também em favor da obra de Deus em Moçambique, para que
Deus continue consolidando os projetos, levantando mais colaboradores e trazendo muitas almas aos pés de Cristo.

55º DIA • 16/08 - Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Seu trabalho é progressivo
Leitura bíblica: 2 Coríntios 3:18, Filipenses 1:6
Reflexão
A vida cristã não é instantânea, como um macarrão feito em 3 minutos. É
uma jornada ascendente, em que, a cada dia, a graça de Deus atua e nós respondemos, obedecendo à Palavra de Deus. Na linguagem de 2 Coríntios 3:18,
vamos crescendo de glória em glória, pelo poder do Espírito. A obra da salvação, iniciada no dia de nossa conversão, passa por toda a nossa história e se
encerra na glorificação (Fp 1:6). Quanto mais o Espírito age em nossa vida, mais
desejamos a santificação e, por consequência, crescemos na vida cristã. Apesar de nossas limitações, somos chamados a progredir na fé, pelo agir de Deus.
Motivos de oração
• Agradeça a Deus pelo trabalho de progresso que o Espírito tem
feito em vida. Agradeça por todos os pecados e maus hábitos que
você conseguiu superar.
• Peça força ao Espírito Santo, para que você não desista dos caminhos do Senhor; que, a cada dia, possa crescer mais na santificação e seja cada vez mais parecido com Jesus.
• 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 • 17/08 - Quinta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: A luta entre a carne e o Espírito
Leitura bíblica: Gálatas 5:16-21
Reflexão
A vida cristã pode ser muito bem considerada uma batalha e um ringue. Afinal, a natureza humana caída, mesmo derrotada em nós, ainda
conspira contra a inclinação espiritual criada pelo Senhor, dentro de cada
cristão. Um ringue, porque é uma luta entre nossos desejos maus e nossos
novos impulsos gerados pela presença do Espírito (Gl 5:16-21). Somente
quem é cristão vive com esse dilema consciente, pois percebe que seus
desejos ruins desagradam ao Pai. Por isso, o Espírito manifesta toda a sua
contrariedade, quando desobedecemos à Palavra de Deus. Ele se opõe
energicamente contra a nossa carnalidade.
Motivos de oração
• Agradeça pelo privilégio de ter o Espírito Santo dentro de você,
ajudando-o na batalha contra a carne.
• Peça perdão pelas muitas vezes em que você tem “alimentado”
sua carne, ao invés de dar lugar ao Espírito em sua vida; clame a
Deus para você vencer as obras da carne.
• Ore também pela obra de Deus no Paraguai, para que siga avançando, rompendo as barreiras e as dificuldades.

57º DIA • 18/08 - Sexta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Gerando em nós o caráter de Cristo
Leitura bíblica: Gálatas 5:22-23
Reflexão
O Espírito trabalha para que, inclinados a sua vontade, desenvolvamos
o seu fruto e não as obras da carne, que só desaparecerão complemente na
volta de Jesus. É necessário que sejamos mais amorosos, bondosos, pacientes, controlados, fiéis etc. (Gl 5:22-23). Temos de frutificar, para termos
grande colheita espiritual. Quando nos submetemos à vontade de Deus e,
diante de seu poder, vivemos a Palavra, estamos nos parecendo mais com
nosso Senhor. Deus nos capacitou com o Espírito, para andarmos nos mes-
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mos passos de Jesus. Certamente, este caminho não é fácil de percorrer,
mas é possível. O Espírito age, gerando em nós o caráter de Cristo.
Motivos de oração
• Agradeça a Deus por nos dar o fruto do Espírito, que é o caráter de
Cristo em nós.
• Peça a Deus poder para desenvolver cada vez mais as características deste fruto que temos negligenciado: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
• 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-grossense e Distrito Federal.

58º DIA • 19/08 – Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO
Tema do dia: Vivendo e andando no Espírito
Leitura bíblica: Gálatas 5:24-25
Reflexão
Gálatas 5:24-25 nos mostra importantes detalhes sobre a alteração
causada pela salvação em nossa vida. Estamos “crucificados” para nossos
desejos, ou seja, eles foram vencidos pelo poder que vem da cruz de Jesus.
O segundo ponto é que, com a vinda do Espírito para nós, nossa vida é presidida por ele. Sua presença nos submete novamente à vivência da lei de
Deus. Sendo assim, temos de andar no Espírito, ou seja, obedecendo-lhe.
Se dissermos que somos sua habitação, também devemos caminhar conforme sua legislação: a Palavra de Deus. Assim, correspondendo a sua presença em nós, chegaremos ao fim e seremos glorificados.
Motivos de oração
• Ore em agradecimento a Deus pela presença do Espírito, que mora
em nós e nos possibilita vivermos para a glória de Deus.
• Peça a Deus poder para sermos mais obedientes à lei do Senhor.
• 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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Semana 9

O ESPÍRITO SANTO E OS DONS

59º DIA • 20/08 - Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO
Tema do dia: A variedade dos dons
Leitura bíblica: 1 Coríntios 12:4-6; Romanos 12:6-8
Reflexão
Nem todos recebemos o mesmo dom, mas o dom que recebemos é
importante e útil. Os efeitos e os resultados de cada dom são diferentes
entre si, pois atendem às circunstâncias variadas. Todavia, o texto de 1
Coríntios 12:4-6 também sugere unidade: o Espírito é o mesmo; o Senhor
é o mesmo; o mesmo Deus é quem opera. Isso significa que os dons, embora diversos, servem a uma mesma causa: a obra de Deus; que ninguém
deve se envaidecer, por possuir algum dom, pois é Deus quem opera, não
o ser humano.
Motivos de oração
• Ore a Deus para que o Espírito distribua seus dons à igreja em
que congregamos, a fim de que experimente notável desenvolvimento espiritual.
• Ore para que haja, em cada membro do corpo de Cristo, discernimento no uso dos dons, para a promoção do reino de Deus, não
para o envaidecimento pessoal.
• Suplique também em favor do projeto de inclusão coordenado pela
Junta de Missões; que, por meio dele, muitas vidas sejam alcançadas para Cristo.
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60º DIA • 21/08 – Segunda-feira
CULTO DOMÉSTICO (ORAÇÃO EM FAMÍLIA)
Tema do dia: A distribuição dos dons
Leitura bíblica: 1 Coríntios 12:7-11
Reflexão
Ninguém pode ser portador dos dons espirituais, se o Espírito Santo
não lhe conceder tal benefício. Podemos aprender sobre os dons, numa
sala de aula, e até nos tornar peritos no assunto, mas só podemos exercitá-los se o Espírito Santo assim o quiser. Determinados dons podem ser
almejados, mas cabe ao Espírito a palavra final. É ele quem distribui os
dons, como lhe apraz (1Co 12:11). É na dependência do Espírito Santo que
expressaremos a palavra da sabedoria, que teremos autoridade para curar,
que ministraremos operações de milagres, profecias, discernimento de espíritos e falemos novas línguas.
Motivos de oração
• Ore, a fim de que haja, nos membros da igreja de Cristo, consciência da soberania do Espírito Santo na distribuição dos dons e que
você saiba qual é o seu dom.
• Ore para que cada cristão se proponha a depender do Espírito Santo, a fim de ser usado como instrumento, por meio da distribuição
dos dons.
• 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 • 22/08 – Terça-feira
CULTO DOMÉSTICO (ORAÇÃO EM FAMÍLIA)
Tema do dia: O propósito dos dons
Leitura bíblica: Efésios 4:11-13
Reflexão
Os dons espirituais têm um propósito, mas há quem o desconheça
ou o ignore. Não é a finalidade dos dons a promoção pessoal. Quem recebe um dom de Deus não deve achar-se mais espiritual ou mais importante
que os outros. Os dons também não visam promover divisão. Quem possui
determinado dom não deve excluir quem não o tem, nem ignorar a impor-
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tância dos outros, dentro do corpo de Cristo. O texto bíblico é claro: os dons
são dados para o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu
serviço, para a edificação do corpo de Cristo (Ef 4:12). Os dons nos ajudam
a servir ao Senhor e ao próximo com maturidade. Eles servem para que a
igreja cumpra a sua missão.
Motivos de oração
• Ore, pedindo que o Espírito nos ensine a usar os dons de forma correta.
• Ore a Deus para que seu Espírito, por meio dos dons, propicie maturidade a cada um dos membros do corpo de Cristo, para que todos sirvam bem à causa do Senhor.
• Clame também em favor do projeto missionário em Juazeiro do
Norte, para que, por meio dele, a igreja de Cristo venha a ser fortalecida e alcance muitas vidas para o reino.

62º DIA • 23/08 – Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: A importância dos dons
Leitura bíblica: 1 Coríntios 12:21-24
Reflexão
Para enfatizar a importância dos dons, o apóstolo Paulo trata sobre a
importância dos membros do corpo humano. Por menor que pareça, cada
membro tem sua utilidade no corpo, de modo que não podem os olhos dizer à mão: Não precisamos de ti; nem ainda a cabeça, aos pés: Não preciso
de vós (1Co 12:21). A ausência de um membro enfraquece e limita o corpo. Assim são os dons espirituais: apesar de serem diversos, cada um tem
grande relevância. Todos são úteis na edificação do corpo de Cristo. Eles
trabalham juntos, unidos, sem rivalidade, sem ciúme, em harmonia. Cada
membro, com seus dons, faz diferença e torna o corpo de Cristo robusto.
Motivos de oração
• Ore pelos membros da igreja de Cristo, para que, usados pelo Espírito sirvam com dons, cientes de que são relevantes, independentemente da função que exercem.
• Ore em favor da unidade no corpo de Cristo gerada pelo Espírito, a
fim de que cada membro coopere, sem discórdia, ciúme e rivalidade.
• Suplique também em favor do projeto missionário nas comunidades
ribeirinhas, para que alcance muitas vidas para o reino de Deus.
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63º DIA • 24/08 – Quinta-feira
CULTO DOMÉSTICO (ORAÇÃO EM FAMÍLIA)
Tema do dia: A procura dos dons
Leitura bíblica: 1 Coríntios 12:31
Reflexão
Os dons são distribuídos soberanamente pelo Espírito Santo, do modo
que lhe apraz (1Co 12:11). Isso, todavia, não significa que não podemos procurar ou desejar certos dons. Ainda que essa procura não seja garantia de
que receberemos os dons que desejamos, podemos pedi-los a Deus. Sim,
podemos procurar com zelo os melhores dons, afirma Paulo em 1 Co 12:31.
Todos os dons são úteis e importantes; contudo, de acordo com a Bíblia,
existem os melhores dons, que propiciam mais benefícios para o corpo, já
que o intuito dos dons é a edificação da igreja. Contudo, quem possui os
melhores dons não é mais importante que aqueles que não os possuem.
Motivos de oração
• Ore ao Senhor, pedindo que capacite você com os dons espirituais e
também que o ajude a identificar e desenvolver os dons que você já tem.
• Clame ao Senhor, para que capacite a igreja com os melhores dons,
para que a edificação do corpo de Cristo seja constante.
• Suplique, ainda, por um avivamento, para que haja, no meio do
povo promessista, uma constante sede pela presença de Deus.

64º DIA • 25/08 – Sexta-feira
CULTO DOMÉSTICO (ORAÇÃO EM FAMÍLIA)
Tema do dia: A utilização dos dons
Leitura bíblica: 1 Coríntios 13:1-3
Reflexão
Os dons são importantes e necessários; visam à edificação da igreja.
O Espírito é quem os concede aos membros do corpo de Cristo. Apesar disso, os dons não devem ser utilizados de qualquer maneira. De nada adianta
possuirmos dons, se não os exercitarmos com amor. Segundo o texto sagrado de 1Co 13:1-3, é inútil falar a língua dos homens e dos anjos, profetizar,
demonstrar atitudes de fé, praticar a generosidade, sem amor. Sem amor,
podemos ter dons e, ao mesmo tempo, um coração soberbo; corremos o
risco de servir os outros alimentando a natureza pecaminosa (Gl 5:13). O
amor é o caminho superior (1 Co 12:31).
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Motivos de oração
• Ore a Deus, para que nos conserve vigilantes, quanto ao uso dos
dons; que não os utilizemos sem amor, mas conforme a vontade
do Espírito.
• Suplique ao Senhor que ajude aos membros do corpo de Cristo a
entender, pela Palavra, a importância de servir a Deus e ao próximo
por meio do caminho excelente do amor.
• 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 • 26/08 – Sábado
RELÓGIO DE ORAÇÃO
Tema do dia: O descaso com os dons
Leitura bíblica: 1 Coríntios 12:1; 1 Pedro 4:10-11
Reflexão
O descaso com os dons se manifesta por meio da ignorância. Há quem
almeje receber dons, mas não se interesse por estudá-los e conhecê-los.
Mas não podemos ser ignorantes acerca dos dons (1 Co 12:1). Precisamos saber usar as dádivas que o Senhor nos deu. O descaso com os dons também
se manifesta na omissão. Há quem receba dons e se omita de utilizá-los. É
preciso servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu (1 Pd
4:10). Em vez de enterrar nossos talentos, ouçamos a voz de Paulo ecoar em
nossa consciência: ... não desprezes o dom que há em ti (1 Tm 4:14).
Motivos de oração
• Ore para que o Espírito traga, a nossa comunidade, profundo interesse pelo uso dos dons e pelo entendimento sobre eles, conforme
a Escritura.
• Ore para que haja, nos cristãos, crescente desejo de colocar em
prática os dons que receberem do Espírito, de modo que sempre
se disponham ao serviço cristão.
• Suplique também ao Senhor por um avivamento, para que igreja
de Cristo seja tomada pelo desejo de orar e para que haja oração
fervorosa, unânime e incessante.
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Semana 10

O ESPÍRITO SANTO E OS MILAGRES

66º DIA • 27/08 - Domingo
ORAÇÃO NA MADRUGADA /MOMENTO DE ORAÇÃO NO
CULTO NOTURNO
Tema do dia: O milagre da pregação
Leitura bíblica: Atos 2:37-41
Reflexão
O Espírito Santo agiu milagrosamente, por meio da pregação da Palavra,
primeiramente na vida de Pedro. Na ocasião da prisão e da morte de Jesus, ele o
havia negado, dizendo: ... não conheço esse homem (Mt 26:74). Mas, após o derramamento do Espírito, passou a pregar ousadamente (At 2:14). Em seguida, o Espírito usou o milagre da pregação para convencer a multidão: ... compungiu-se-lhes
o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos?
(At 2:37). A pregação atingiu o coração daquelas pessoas e elas aceitaram a Palavra, receberam o batismo, e a igreja de Cristo cresceu extraordinariamente.
Motivos de oração
• Ore para que o Espírito Santo use homens e mulheres com ousadia
para testemunhar de Cristo, por meio da pregação da Palavra.
• Ore para que o Espírito Santo trabalhe por meio da pregação, no
propósito de convencer os pecadores a se renderem a Jesus.
• Rogue também a Deus por um avivamento espiritual que conduza
cada promessista a uma sede de ler e praticar a Palavra de Deus.
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67º DIA • 28/08 – Segunda-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA
Tema do dia: Não temos ouro nem prata...
Leitura bíblica: Atos 3:4-6
Reflexão
Pedro e João serviram a obra de Deus, apesar dos poucos recursos. Usavam o evangelho para servir os necessitados, não para usurpar
os abastados. Não possuíam ouro nem prata, mas haviam recebido autoridade do Espírito Santo para, em nome de Jesus, curar as pessoas. O
paralítico pediu esmola, mas esta não supriria a sua necessidade. Cristo
o presenteou com algo maior! Ele foi curado e passou a andar. Mais que
isso, fez algo que nunca antes havia experimentado: saltou radiante! O
Espírito Santo nos usa para servir não aos desejos, mas às suas necessidades humanas. A limitação de nossos recursos não pode impedir a ação
poderosa do Espírito.
Motivos de oração
• Ore para que o Espírito Santo nos use com autoridade para ajudarmos as pessoas.
• Clame para que cada crente esteja convicto de que o Espírito também atua em circunstâncias adversas e que a limitação de recursos
materiais não seja impedimento para ele agir.
• Ore também em favor de avivamento espiritual que traga a realização
de milagres divinos, no seio de cada uma de nossas igrejas locais.

68º DIA • 29/08 – Terça-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA
Tema do dia: Sinais e maravilhas em Samaria
Leitura bíblica: Atos 8:5-8
Reflexão
O Espírito Santo também agiu fora dos limites da cidade de Jerusalém.
O evangelho logo passou a ser anunciado em Samaria, cidade composta
de pessoas de etnia mista, consideradas rivais dos judeus. No poder do
Espírito, Filipe testemunhou de Cristo aos samaritanos e eles creram. Eles
ouviram a Palavra e viram o efeito que ela provoca: ... os espíritos imundos
de muitos possessos saíam gritando em alta voz; e muitos paralíticos e
coxos foram curados (At 8:7). O evangelho deve ser ouvido e visto. Sinais e
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maravilhas podem ser operados pelo Espírito Santo. Por meio deste, pessoas são libertas e curadas, e a alegria se torna generalizada.
Motivos de oração
Ore para que o Espírito Santo o use para levar o evangelho às pessoas
de outras etnias, provocando-lhes grandes mudanças espirituais.
Ore para que o Espírito Santo continue a operar sinais e maravilhas na
igreja, de modo que haja libertação e cura.
• 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.

69º DIA • 30/08 – Quarta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA / CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Algemas caem e portas se abrem
Leitura bíblica: Atos 12:6-12
Reflexão
Pedro estava marcado para morrer. O corredor da morte o aguardava.
Herodes havia mandado prender e maltratar alguns cristãos, mas Pedro era
um troféu que ele almejava oferecer aos judeus inimigos do evangelho (At
12:1-6). Que tal fugir? Impossível! O fiel apóstolo estava preso com cadeias,
entre dois soldados armados e treinados, sem contar as sentinelas que
guardavam a porta do cárcere. Mas o que parecia impossível aconteceu.
O anjo do Senhor livrou Pedro das cadeias que o prendiam e o libertou do
cárcere. Pedro foi salvo da morte por um milagre divino.
Motivos de oração
• Ore em favor dos cristãos que são perseguidos, em razão de proclamarem o evangelho de Cristo. Que o Espírito lhes dê força para
suportarem as aflições.
• Ore para que o Espírito Santo estimule cada cristão à confiança e
esperança, de modo que creia na intervenção divina e a aguarde,
diante das circunstâncias desfavoráveis.
• Rogue também ao Pai um avivamento que proporcione aos cristãos
promessistas muitos batismos no Espírito Santo.
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70º DIA • 31/08 –Quinta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA
Tema do dia: Enquanto oramos e cantamos
Leitura bíblica: Atos 16:25-26
Reflexão
Seus corpos estavam marcados por açoites; suas vestes, sujas de sangue.
Como bandidos, foram lançados no cárcere. Paulo e Silas, aparentemente, não
tinham motivo para outra coisa, a não ser lamentar e murmurar. Contudo, agiram diferente: oravam e cantavam louvores a Deus, estimulando a audição dos
outros prisioneiros. E o milagre aconteceu: um terremoto sacudiu os alicerces
da prisão, as portas se abriram e as cadeias se romperam (At 16:26). Paulo e
Silas cantavam e oravam porque maior é o que estava neles. Eles tinham o
Espírito Santo! Maior que os açoites que nos ferem, que as cadeias que nos
prendem e que a prisão que nos limita é o Espírito que nos surpreende!
Motivos de oração
• Ore ao Senhor, para que o Espírito nos ajude a agir de modo humilde e confiante, diante das tribulações a que formos submetidos.
• Ore, pedindo que a oração e o louvor a Deus se tornem para nós
hábitos constantes e que, por meio deles, o Espírito Santo atue
milagrosamente em nossa vida.
• Clame também ao Senhor por um avivamento que proporcione, em
cada uma de nossas igrejas, um genuíno e forte amor entre os irmãos, para que o mundo veja Cristo em nós.

71º DIA • 01/09 – Sexta-feira
ORAÇÃO NA MADRUGADA
Tema do dia: Milagres extraordinários em Éfeso
Leitura bíblica: Atos 19:10-13
Reflexão
O Espirito Santo confirmou o trabalho missionário de Paulo, em Éfeso,
por meio de milagres extraordinários. A palavra pregada pelo apóstolo, no
período de dois anos, naquela cidade, era acompanhada por fenômenos
sobrenaturais: enfermos eram curados e possessos eram libertos; até os
lenços e os aventais de Paulo eram utilizados na realização de milagres.
Qual o resultado da operação do Espírito naquele lugar? Conversão: muitos
creram em Jesus e confessaram seus pecados; renúncia: muitos mágicos
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queimaram seus livros de magia; crescimento: a Palavra do Senhor se expandia de maneira poderosa.
Motivos de oração
• Ore em favor da cura dos enfermos, e em prol da libertação daqueles que se encontram sob opressão diabólica, pedindo o poder do
Espírito na igreja local.
• Ore em favor da ação extraordinária do Espírito Santo por meio dos
milagres, conversão, renúncia e crescimento.
• Peça também a Deus um avivamento 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 • 02/09 – Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO
Tema do dia: Socorro em meio à tormenta
Leitura bíblica: Atos 27:22
Reflexão
Outro grande milagre é narrado no livro de Atos. Paulo foi levado como
prisioneiro em um navio com destino a Roma. A embarcação, porém, foi açoitada por um tufão de vento, chamado Euroaquilão (At 27:14). Cargas tiveram de
ser lançadas ao mar, para aliviar o navio. Por dias, os tripulantes enfrentaram
grande tempestade, e o desespero tirou-lhes a fé na sobrevivência. Porém,
Paulo os aconselhou a terem bom ânimo, pois Deus não os deixaria morrer, e
todos chegaram a salvo na ilha de Malta. Na tormenta, o Senhor nos socorre.
Por isso, não podemos perder o ânimo, nem nos entregar ao desespero. A
tormenta não decide os rumos da nossa vida, mas, sim, o Espírito de Deus.
Motivos de oração
• Ore para que o Espírito mantenha firme a nossa esperança no milagre divino.
• Peça que, diante das tempestades da vida, nosso ânimo seja
revigorado pelo Espírito, para que jamais deixemos de confiar
em Deus.
• Clame também por um avivamento que consolide, em todas as
IAPs, o apego e o zelo pela pregação cuja mensagem central é
Cristo. Que nosso povo tenha o desejo de ouvir a Palavra de Deus.
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Semana 11

O ESPÍRITO SANTO E A ORAÇÃO

73º DIA • 03/09 – Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO
Tema do dia: O Espírito de gratidão e súplica
Leitura bíblica: Zacarias 12:10
Reflexão
O Espírito Santo nos ajuda a orar. Orar é falar com Deus. O que devemos falar a ele? Como devemos nos expressar? Os atos da gratidão e súplica são excelentes alternativas. Ao falar com o Senhor, não deixe passar a
oportunidade de agradecer-lhe. A sua misericórdia, bem como o seu amor e
a sua ação em nossas vidas são motivos mais que suficientes para lhe prestarmos gratidão. Quando orarmos, tenhamos confiança em Deus, a ponto
de lhe prestarmos súplica, isto é, apresentarmos a ele nossas necessidades
pessoais, familiares e comunitárias, a fim de que, com sua graça, intervenha
em nosso favor. É o Espírito Santo que nos ajuda a orar assim. No livro de
Zacarias, ele é identificado como o Espírito de gratidão e súplica.
Motivos de oração
• Ore com a finalidade de agradecer ao Senhor por seus benefícios
operados em seu favor, de sua família e da sua igreja.
• Ore, pedindo a intervenção do Espírito Santo no suprimento das
suas necessidades individuais e familiares e da igreja.
• Continue também a suplicar ao Pai que traga um grande avivamento sobre a sua igreja, de forma que possamos ver a salvação de
muitas vidas e um crescimento sobrenatural de novos membros.
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74º DIA • 04/09 – Segunda-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Não sabemos orar direito
Leitura bíblica: Romanos 8:26
Reflexão
Não sabemos orar como convém, e isso é fato. Às vezes, não sabemos o que
falar, como falar, nem o que pedir. Como é comum acontecer, nós nos limitamos
a pedir e esquecemos de agradecer, sem contar as vezes em que suplicamos por
nós, mas ignoramos as necessidades alheias. Não oramos como convém. Mas o
Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza e intercede por nós! As palavras que
nossos lábios são incapazes de expressar são mediadas pelo Espírito ao Pai. Mas
como ele consegue isso? Simples: ele é Deus! O Espírito conhece a nossa mente,
sonda o nosso coração e nos estimula a orar conforme a vontade do Pai (Rm 8:27).
Motivos de oração
• Ore ao Senhor, pedindo perdão pelas muitas vezes em que você
orou de maneira incorreta.
• Ore a Deus que lhe ajude a reconhecer a sua dependência do Espírito Santo nas orações. Peça que Espírito lhe ensine a orar.
• Continue também orando por um avivamento; peça que Deus proporcione as nossas igrejas, em todo tempo, cultos abençoadores,
inspiradores e impactante, cheios da presença de Deus.

75º DIA • 05/09 – Terça-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Sintonizados com a vontade de Deus
Leitura bíblica: Romanos 8:27; 1 João 5:14
Reflexão
Naturalmente, nós nos deleitamos em fazer a nossa própria vontade. Diariamente, escolhemos o que comer, o que vestir, o que fazer. Dar ordens, por exemplo, é preferível a recebê-las. Mas quando se trata da oração, não é a nossa vontade que prevalece. O Espírito Santo intercede por nós, segundo a vontade de Deus,
sugere Paulo (Rm 8:27). Deus nos ouve e nos responde, desde que peçamos alguma coisa segundo a sua vontade, afirma João (1 Jo 5:14). Logo, Deus pode dizer
“sim” ou “não” para nós. A vontade dele decidirá. Portanto, ao orarmos a Deus,
não ignoremos o princípio: Seja feita a tua vontade. Dessa maneira, estaremos
sintonizados com a vontade de Deus e nossa oração será sempre respondida.
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Motivos de oração
• Ore a Deus, para que o Espírito nos faça submissos à vontade do
Senhor, sempre receptivos ao que ele quer, que sejamos sintonizados com ele.
• Ore ao Senhor, para que o Espírito lhe dê humildade para aceitar a
resposta de Deus, seja ela um “sim” ou um “não”, convencido de
que Deus sempre decidirá o melhor.
• Aproveite para orar em favor do crescimento e do desenvolvimento
da Escola Bíblica em todas as IAPs; que nosso povo tenha sede de
estudar a Palavra de Deus.

76º DIA • 06/09 – Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: A convicção de que sou filho
Leitura bíblica: Romanos 8:14-16
Reflexão
Éramos filhos do diabo (Jo 8:44), filhos da desobediência (Ef 2:2) e filhos da ira (Ef 2:3). Isso, é claro, porque, a partir do momento em que Adão
e Eva, de quem descendemos, pecaram, o relacionamento de amizade que
havia entre eles e Deus foi rompido. O sacrifício de Jesus, na cruz, no entanto,
restaurou a amizade entre Deus e a humanidade, de modo que a todos os
que receberam Jesus como Senhor e Salvador foi dado o poder de serem
feitos filhos de Deus: aos que creem no seu nome (Jo 1:12). Se somos filhos
de Deus, temos liberdade para nos achegarmos a ele, conversar com ele,
convictos de que, como um Pai que ama os seus filhos, Deus nos presenteará
com a sua resposta. É o Espírito que nos traz a convicção de que somos filhos.
Motivos de oração
• Ore em favor daqueles que ainda não se renderam a Cristo. Que o
Espírito Santo os convença a perceberem a importância de restaurarem a amizade com Deus, por meio de Jesus.
• Ore ao Senhor que, por meio de sua Palavra, fortaleça, em cada
cristão, a convicção de que é filho de Deus, de modo que, em liberdade, cultive um relacionamento com o Pai, em oração.
• Clame também em favor da elaboração e execução de estratégias
de evangelização em todas as IAPs; que todos os membros se considerem missionários e ajam assim.
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77º DIA • 07/09 – Quinta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Orando no Espírito
Leitura bíblica: Efésios 6:18; Judas 20
Reflexão
A oração é uma arma espiritual, utilizada pelos cristãos para guerrear
contra as forças espirituais do mal (Ef 6:12). Nessa peleja, que faz oposição,
não à carne e ao sangue, mas aos dominadores deste mundo, o cristão não
pode, em momento algum, vacilar. É preciso orar em todo o tempo no Espírito
(Ef 6:18). O que é orar no Espírito? É orar com o auxílio dele, isto é, em harmonia com a sua vontade, revelada na Bíblia. A oração apta a combater as
forças malignas não é resultado de egoísmo e soberba humana, mas brota
de um profundo temor aos princípios da Escritura, cuja inspiração procede do
Espírito Santo.
Motivos de oração
• Ore para que o Senhor o fortaleça na luta contra as forças espirituais do mal, ajudando-o no manuseio das armas espirituais, dentre as quais encontra-se a oração.
• Ore pedindo a ajuda de Deus, para que suas orações sejam constantes e perseverantes na vontade e na orientação do Espírito Santo.
• 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 • 08/09 – Sexta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Ele vem quando oramos
Leitura bíblica: Atos 1:14; 2:1-2
Reflexão
A poucos dias do Pentecoste, os discípulos, com as mulheres, se encontravam em atitude de oração (At 1:14). E assim permaneceram, até o dia de Pentecostes. Qual o objetivo dessa oração fervorosa e intensa? O derramamento do
Espírito Santo! E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso,
e encheu toda a casa onde estavam assentados (At 2:2). Era a manifestação do
Espírito. Valeram a pena os dias de busca e as noites em claro. Valeu a pena espe-
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rar. Valeu a pena orar. Sim, quando oramos em busca do Espírito Santo, ele vem!
Motivos de oração
• Ore ao Senhor, para que motive a cada cristão a buscar o Espírito
Santo em oração, pedindo seu poder.
• Ore a Deus, para que instigue cada cristão a perseverar em oração,
tornando-o convicto de que, quando ora, o Espírito se manifesta
por meios de vários sinais miraculosos, dons e fruto.
• Aproveite para orar para que Deus dê a bênção de um trabalho
àqueles que estão desempregados; que faça um milagre naquelas
famílias que estão em crise financeira e com dívidas.

79º DIA • 09/09 – Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO
Tema do dia: Oração é uma fonte de poder!
Leitura bíblica: Atos 4:31
Reflexão
Ser cristão não é garantia de uma vida sem tribulação. A igreja do
primeiro século que o diga! Pedro e João sofreram retaliações, por testemunharem de Jesus. Sabendo disso, a igreja se pôs a orar (At 4:23-24). O
que eles pediram nessa oração? Que Deus os livrasse dos inimigos e lhes
concedesse poder para pregar a Palavra com intrepidez. A resposta veio:
... tremeu o lugar onde estavam reunidos; todos ficaram cheios do Espírito
Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus (At 4:31). A oração
realizada na autoridade do nome de Jesus é fonte de poder. Se quisermos
ser intrépidos e cheios do Espírito Santo para testemunhar, oremos.
Motivos de oração
• Ore em favor dos cristãos de todo o mundo que sofrem retaliações por amor ao nome de Cristo, para continuarem firmes, mesmo
diante das perseguições.
• Suplique a Deus que nos conceda poder do Espírito Santo para testemunharmos de Jesus de maneira corajosa e que cada promessista reconheça na oração uma fonte de poder.
• Coloque também em oração a vida de todos os líderes que atuam
nas igrejas locais, para que cumpram seus ministérios eficazmente
e façam o trabalho para a glória de Deus.
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Semana 12

O ESPÍRITO SANTO E O BATISMO

80º DIA • 10/09 – Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO
Tema do dia: A promessa do batismo
Leitura bíblica: Atos 1:4-5
Reflexão
O ser humano faz promessas e pode falhar em cumpri-las; Deus promete e
cumpre, sempre! (Nm 23:19). Exemplo disso é a promessa do batismo com o Espírito Santo, feita por Deus no Antigo Testamento e ratificada por Jesus no Novo
(Is 44:3; Jl 2:28,29; At 1:4,5). Cristo ordenou aos discípulos que esperassem, em
Jerusalém, o derramamento do Espírito. Assim eles o fizeram. O que aconteceu
em seguida? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas (At 2:4). A promessa do batismo com o Espírito Santo foi cumprida! A
promessa é para o povo de Deus, daquele e deste tempo; é para nós!
Motivos de oração
• Ore a Deus, para que motive os crentes a conhecerem o batismo no
Espírito Santo de acordo com o ensino da Bíblia.
• Ore a Deus que batize os cristãos de hoje no Espírito Santo, para
que obtenham poder para testemunhar de Jesus.
• Aproveite para orar também por todos os presbíteros da igreja, a
fim de que sejam cheios do Espírito Santo e façam o melhor que
puderem em favor do reino de Deus.
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81º DIA • 11/09 – Segunda-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES
Tema do dia: O significado do batismo
Leitura bíblica: Lucas 24:49
Reflexão
O batismo no Espírito Santo não é novo nascimento, pois, ao recebê-lo, os discípulos já eram convertidos. Também não seria correto dizer que
o batismo no Espírito Santo é a santificação, pois esta está ligada à separação do crente para Deus, sendo um processo diário. Não é esse batismo
uma recompensa que torna os seus receptores superiores aos demais. O
batismo no Espírito Santo é revestimento de poder (Lc 24:49). O crente que
é batizado com o Espírito tem a vida submersa no poder do Espírito. Esse
batismo não pode ser comprado ou vendido; não é fruto de mérito humano,
mas é poder sobrenatural, do alto, concedido por Deus, para nos ajudar a
testemunhar de Jesus.
Motivos de oração
• Ore para que o Senhor nos ajude, por intermédio da sua Palavra,
a entender o verdadeiro significado do batismo no Espírito Santo.
• Ore para que cada cristão almeje o batismo no Espírito Santo, não
com o intuito de se tornar superior aos outros, mas com as motivações corretas, de acordo com o que a Palavra de Deus sugere.
• Suplique também pelas famílias dos pastores, em favor do equilíbrio espiritual, emocional e financeiro dessas famílias, para que
sejam referências altamente positivas para o rebanho de Cristo.

82º DIA • 12/09 – Terça-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES
Tema do dia: A evidência do batismo
Leitura bíblica: Atos 8:17-18
Reflexão
O batismo no Espírito é evidenciado de modo visível e imediato. Simão
viu que algo incomum acontecera aos cristãos de Samaria, quando estes
receberam o Espírito Santo (At 8:17,18). No dia de Pentecoste, essa evidência fica mais clara: ... começaram a falar noutras línguas (At 2:4). O ato de
falar em outras línguas ou línguas estranhas, é a prova de que alguém foi
batizado no Espírito Santo, como ocorreu, por exemplo, na casa de Corné-
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lio, quando o Espírito foi derramado sobre os gentios e estes passaram a
falar em línguas, engrandecendo a Deus (10:45,46). Essas línguas não são
idiomáticas, aprendidas; são línguas estranhas, concedidas por Deus.
Motivos de oração
• Ore para que o Senhor ilumine cada cristão a entender, por meio do
estudo da Bíblia, o significado das línguas estranhas na evidência
do batismo no Espírito Santo.
• Ore para que o Senhor conceda a cada cristão o batismo no Espírito Santo, permitindo-lhe passar pela experiência de falar em outras línguas.
• Clame ao Senhor também pelos cantores e músicos, para que, por
meio de suas habilidades musicais, glorifiquem a Deus e conduzam
as pessoas à adoração, por meio do louvor.

83º DIA • 13/09 – Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: O executor do batismo
Leitura bíblica: Marcos 1:8
Reflexão
O Pai prometeu o derramamento do Espírito Santo (Lc 24:49). Porém,
quem é o executor do batismo no Espírito Santo? O profeta João Batista, em
sua profecia, afirma que Jesus é o executor dessa promessa: ... ele, porém,
vos batizará com o Espírito Santo (Mc 1:8). O apóstolo Pedro, em sintonia
com a mensagem de João, também revelou que Jesus derramou isto que
vós agora vedes e ouvis (At 2:33). E Jesus, por sua vez, testemunhou de si
mesmo: Eu lhes envio a promessa do Pai (Lc 24:49a). Logo, fica evidente
que, embora o Pai tenha prometido a promessa do batismo no Espírito Santo, Jesus é o seu executor.
Motivos de oração
• Ore para que cada cristão se conscientize de que o batismo no
Espírito Santo é uma promessa bíblica, feita pelo Pai e executada
pelo Filho, e de que esta é nossa necessidade.
• Ore para que o Senhor opere, nos cristãos, o batismo no Espírito Santo.
• Suplique a Deus também em favor dos seminaristas da IAP e alunos
do CETAP; que Deus desperte, nos corações de muitos jovens, o
chamado para o ministério pastoral.
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84º DIA • 14/09 – Quinta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES
Tema do dia: A experiência do batismo
Leitura bíblica: Atos 2:1-4; 10:44-46b
Reflexão
O livro de Atos revela como se dá a experiência do batismo no Espírito Santo. No Pentecoste, o batismo ocorreu de modo inesperado: ... de repente, veio
do céu um som (At 2:2). Não é possível prever o momento em que alguém será
ou não batizado. Quem decido isso é Jesus. O batismo ocorreu de modo abrangente: ... e encheu toda a casa (At 2:2). O Senhor não faz acepção. O batismo é
para todos. O batismo também ocorreu de modo espontâneo: ... e começaram
a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem
(At 2:4). Ao vir sobre seu povo, o Espírito se manifesta como quer; é espontâneo.
A Bíblia nos mostra que a experiência do batismo no Espírito Santo é algo extraordinário, sobrenatural, que vale a pena ser desejado e experimentado.
Motivos de oração
• Ore para que os promessistas entendam cada vez mais, pela Palavra, que o batismo no Espírito Santo não ocorre de acordo com a
nossa agenda, mas mediante a vontade divina; que é uma a experiência extraordinária.
• Ore para que todos os promessistas sejam fortalecidos na crença no
batismo no Espírito, uma bênção disponível a todos, e que a busquem.
• Clame também por um grande avivamento em nossos dias, para
que seja visto, em nosso meio, um número grandioso de batismos
no Espírito Santo.

85º DIA • 15/09 – Sexta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NOS LARES
Tema do dia: O propósito do batismo
Leitura bíblica: Atos 1:8; 4:31
Reflexão
Cristo não faz algo sem propósito. Esse princípio vale, também, para
o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Qual o objetivo de Cristo
em batizar seu povo com o Espírito? Capacitá-lo para cumprir a missão. A
igreja recebe poder do Espírito para testemunhar de Jesus. Ela é revestida
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de poder do alto, não para ficar inerte, de braços cruzados e com as pernas
trôpegas, mas para fazer diferença no mundo, por meio do seu testemunho
referente à pessoa de Jesus. Há quem almeja receber o batismo, mas se negue a ser um missionário. Há quem anseie o falar em línguas, mas se recuse a
falar de Jesus. É preciso intrepidez. É preciso pregar o evangelho com poder!
Motivos de oração
• Ore para que Deus nos estimule a aceitar e a nos enquadrar no
propósito missionário do batismo no Espírito Santo.
• Ore ao Senhor para que nos torne cristãos corajosos na pregação
da sua Palavra.
• Aproveite esta ocasião para orar em prol da estabilidade financeira
das convenções regionais da IAP, para que possam cumprir suas
funções com eficácia.

86º DIA • 16/09 – Sábado
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO MATUTINO
Tema do dia: A expectativa do batismo
Leitura bíblica: Atos 1:14; Lucas 11:9-13
Reflexão
O batismo no Espírito Santo foi prometido por Deus e ratificado por Jesus
(Lc 24:49). Essa dádiva, porém, deveria ser aguardada, conforme o Mestre ordenou: ... ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de
poder (Lc 24:49b). O que fizeram os discípulos? Aguardaram a promessa do Pai;
ficaram na expectativa do cumprimento da promessa. Esta espera, porém, não
se deu de maneira ociosa; antes, tanto os discípulos quanto as mulheres, com
Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele, se propuseram a orar (At 1:14). Enquanto
esperamos a promessa do Pai, supliquemos por ela. Apeguemo-nos à oração.
Motivos de oração
• Ore para que cada crente renove sua expectativa pela manifestação
do Espírito Santo em sua vida e jamais desista de buscar o batismo.
• Ore para que cada crente se despoje da ociosidade e se entregue
à oração, em busca do poder do Espírito.
• Aproveite para clamar 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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Semana 13

O ESPÍRITO SANTO E O FRUTO

87º DIA • 17/09 - Domingo
JEJUM COLETIVO / MOMENTO DE ORAÇÃO NO
CULTO NOTURNO
Tema do dia: O fruto do Espírito é amor
Leitura bíblica: Gálatas 5:22
Reflexão
Todo aquele que é nascido de Deus, mediante a ação sobrenatural do
Espírito Santo, passa a produzir fruto bom, de acordo com sua nova natureza espiritual em Cristo Jesus. Este fruto são nove virtudes fundamentais,
das quais a primeira é o amor. Em 1 João 4:7, está escrito: ... porque o amor
é de Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amar
e ser amado é o que dá sentido à vida. O Espírito Santo inunda nosso ser
com o amor de Deus, e, em resposta, amamos a Deus, ao próximo e até aos
nossos inimigos (Mt 19:19; Lc 6:27; 1 Jo 4:16).
Motivos de oração
• Ore para que o Espírito Santo desenvolva em você mais sensibilidade para experimentar o amor de Deus em sua vida e se sentir
sempre amado(a).
• Ore para que ele desenvolva em você mais sensibilidade para exercitar esse amor com os irmãos em Cristo, com a família e com os
perdidos que necessitam de salvação.
• Nesta ocasião, aproveite para orar pela igreja local, pedindo a
Deus que seja uma comunidade marcada pelo amor; que os irmãos
realmente se amem e cuidem uns dos outros; que nela haja perdão, tolerância e sinceras amizades.
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88º DIA • 18/09 - Segunda-feira
Tema do dia: Temos paz e alegria
Leitura bíblica: Gálatas 5:22
Reflexão
Como resultado da habitação do Espírito Santo na vida do salvo em
Jesus, o seu coração se torna solo fértil para a geração de paz e alegria.
Paz como fruto do Espírito é paz mesmo em meio à guerra, representada
pela dor, pelo desemprego, pela separação, pela doença etc. É a paz personificada em Jesus, o príncipe da paz, que disse: Deixo-vos a paz, a minha
paz vos dou (Jo.14:27a). A alegria, por sua vez, transcende as circunstâncias
adversas da vida. Paulo expressou sua alegria em servir a Deus, apesar da
prisão, e estimulou os irmãos (Fp.2:18). A alegria do mundo é passageira e
fútil, mas a do cristão é permanente.
Motivos de oração
• Ore ao Pai, para que as aflições da vida não sufoquem a paz inigualável que Cristo nos dá e que ele nos capacite a sermos pacificadores.
• Ore para que, a cada dia, você viva alegre, por ter promessas, esperança e motivos de sobra para se alegrar no Senhor.
• Ore também em favor de todos os homens que fazem parte da igreja,
que são filhos, maridos e pais de famílias, para que tenham sabedoria
no cumprimento de suas responsabilidades e sejam fiéis a Deus.

89º DIA • 19/09 - Terça-feira
JEJUM COLETIVO
Tema do dia: Dá-me paciência
Leitura bíblica: 1 Tessalonicenses 5:14
Reflexão
A longanimidade apontada em Gálatas 5:22, entendida como a virtude de enfrentar problemas e adversidades com paciência e resignação,
também brota e frutifica no interior do homem e da mulher habitados pelo
Espírito Santo. Na cultura grega, o tempo de Deus é representado pela
palavra kairós e o tempo humano é representado pela palavra Chronos,
de onde vem a palavra cronologia. Deus é Senhor do tempo nessas duas
dimensões, tendo total controle sobre ele. Já o homem, por ser temporal,
subordinado a ele e sem controle sobre, comporta-se de forma impaciente, entregando-se à ansiedade, muitas vezes. Davi exercitou a paciência
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(Sl 40:1); Paulo e Tiago estimularam os cristãos à prática desta virtude (Rm
12:12; Tg 1:3).
Motivos de oração
• Ore para que o Espírito Santo o ajude a ser menos preocupado,
menos ansioso e mais paciente.
• Clame para que o ensine a esperar mais em Deus, a confiar mais
em Deus e a depender mais dele.
• Aproveite também para orar em favor das mulheres da igreja: filhas, esposas e mães de família, para que tenham sabedoria e sejam cheias do Espírito.

90º DIA • 20/09 - Quarta-feira
JEJUM COLETIVO / CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Sendo benigno e bondoso
Leitura bíblica: Gálatas 5:22
Reflexão
Sem Deus e sem a habitação do Espírito, o homem natural se desumaniza e se embrutece. Ao ser regenerado, por ação do Espírito Santo,
sua mente é mudada e sua transformação pode ser vista através de um
comportamento benigno e bondoso. Benigno, porque se compraz em fazer
o bem, por ser de bom trato, prestativo, agradável, cortês, complacente,
benevolente e generoso. O salmista Davi assim exaltou a benignidade divina: Piedoso e benigno é o Senhor (Sl.145:8a). Deus é benigno; seus filhos
também devem sê-lo. Bondoso, porque revela bondade em suas palavras
e ações, como característica de um filho de Deus. Por isso, o apelo: Não te
deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem (Rm 12:21).
Motivos de oração
• Ore para que o Espírito Santo neutralize as ações pecaminosas em
você, fazendo o “novo homem” frutificar em benignidade.
• Ore para que o Espírito Santo o ajude a fazer o bem, sem esperar
nada em troca, e o livre do pecado da omissão.
• Suplique também em favor de todas as crianças da igreja, para que
sejam devidamente educadas e cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo; que nunca se percam.
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91º DIA • 21/09 - Quinta-feira
JEJUM COLETIVO
Tema do dia: Fé versus Fidelidade
Leitura bíblica: Hebreus 11:1-2
Reflexão
A base da nossa relação com Deus está alicerçada na fé. O escritor
aos hebreus afirma: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus (Hb 11:6a). A fé
genuína é bíblica e operante, ou seja, não é passiva, mas ativa; leva a pessoa salva, habitada pelo Espírito Santo, a um compromisso de lealdade e de
obediência a Deus, independentemente das circunstâncias. Fé e fidelidade
podem ser exemplificadas por dois elos de uma corrente. São interdependentes; uma não pode subsistir sem a outra. O cristão não consegue ser fiel
a Deus por si só: sempre dependerá da presença e do auxílio do Espírito
Santo. O apelo divino é ter fé no Senhor até o fim da vida (Ap 2:10 b).
Motivos de oração
• Ore para que o Espírito Santo desenvolva em você uma fé bíblica,
que o leve a continuar crendo em sinais, prodígios e maravilhas, e
que se mantenha viva neste mundo incrédulo.
• Ore para que você continue crendo em Cristo e sua Palavra e que,
assim, viva em fidelidade, de acordo com essa crença. Que você
viva aquilo que crê e prega.
• Aproveite esta ocasião para orar em favor dos adolescentes da igreja,
para que tenham discernimento espiritual, a fim de permanecerem firmes
nas convicções do evangelho e nunca saiam dos caminhos do Senhor.

92º DIA • 22/09 - Sexta-feira
JEJUM COLETIVO
Tema do dia: Preciso ter mansidão
Leitura bíblica: Colossenses 3:12-14; 1 Pedro 3:15-16
Reflexão
Em Cristo Jesus, o velho homem se reveste do novo, ou seja, volta a
vestir-se da virtude da mansidão. Vale ressaltar que, mesmo na condição
de salvo e em processo de santificação, o ser humano não está livre da
presença do pecado. Por isso, se não houver vigilância, ao invés de manso, pode tornar-se impulsivo, cruel, agressivo, furioso, violento. Em Cristo,
devemos ser árvores de frutos bons (Mt.12:33). O Espírito Santo desenvolve
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uma parceria com o salvo por Jesus, para que este consiga ser manso e
viva assim com o seu próximo, tendo uma recompensa, pois [os mansos]
herdarão a terra (Mt 5:5).
Motivos de oração
• Ore a Deus pela ajuda do Espírito Santo, para que seu temperamento seja mais dócil, mais tratável e sereno.
• Ore para que você seja uma pessoa mais mansa, no trato com familiares, com as demais pessoas de seu relacionamento, em especial,
com aquelas que perguntarem sobre a razão de seu fé em Jesus.
• Aproveite este momento para orar em favor de todos os jovens da
igreja, para que permaneçam firmes na fé, desfrutem de intensa
comunhão com Deus e não desistam de Cristo.

93º DIA • 23/09 - Sábado
JEJUM COLETIVO /MOMENTO DE ORAÇÃO NO
CULTO MATUTINO
Tema do dia: O domínio próprio é um desafio
Leitura bíblica: Provérbios 25:28; 1 Coríntios 10:13
Reflexão
A última virtude da lista de Gálatas 5:22, como fruto do Espírito é o domínio próprio ou autocontrole. Cotidianamente, nosso equilíbrio e tolerância são
postos à prova, e, numa escala de 0 a 10, há pessoas cuja tolerância a pressão,
insultos, espera, trânsito etc. é zero. E, quanto a você, qual o seu grau de tolerância? Até onde você é capaz de ir com o domínio próprio? Essa virtude desafiadora se aplica a variadas áreas da vida: comer, beber, vestir, falar etc. Diante
disso, podemos fazer a seguinte afirmação: Quanto mais comunhão e intimidade com o Espírito Santo, mais capacidade de autocontrole desenvolveremos.
Motivos de oração
• Ore para que o Espírito Santo o ajude a trabalhar seu temperamento, seu modo de pensar, agir e reagir, como filho de Deus.
• Ore para que sejamos pais, mães, filhos mais equilibrados ao falar,
ao agir, ao reagir, ao beber e ao vestir, para a glória de Deus.
• Clame agora também em favor dos idosos da igreja, para que o
Senhor os conserve em saúde e os use para servir as pessoas, por
meio de seus conselhos advindos da experiência de vida; que eles
tenham ânimo para servir a Deus.
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Semana 14

O ESPÍRITO SANTO E A MISSÃO

94º DIA • 24/09 - Domingo
MOMENTO DE ORAÇÃO NO CULTO NOTURNO
Tema do dia: A necessidade de poder
Leitura bíblica: Lucas 24:49
Reflexão
O apóstolo Paulo afirmou que o evangelho é o poder de Deus para
a salvação de todo aquele que crê (Rm 1:16). Por sua vez, o Senhor Jesus dotou os seus discípulos de poder e autoridade espirituais (Lc 10:19).
Após sua ressurreição, antes de subir ao céu, falou aos discípulos e discípulas que esperassem a promessa do Pai (Lc.24:49). A tarefa para a qual
o Senhor os designara só poderia ser executada mediante o poder do
Espírito Santo. Esse poder de Deus o encoraja, dá convicção de que você
é salvo, torna você parecido com Cristo e o leva a viver a nova vida com
ele, sem hesitação.
Motivos de oração
• Ore a Deus, para que desperte essa necessidade de poder, de modo
que se torne perceptível, intensa e urgente em cada promessista.
• Clame a Deus, pedindo coragem e disposição para orar mais do
que tem orado, em direção a esse revestimento do Espírito, a fim
de viver a vida de frutificação em Cristo.
• 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.
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95º DIA • 25/09 - Segunda-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Nossa missão é testemunhar
Leitura bíblica: Atos 1:8
Reflexão
Quando ressuscitou, antes de subir ao céu, Jesus comissionou os discípulos (Mc 16:15; Jo 20:21). Ele lhes disse: ... sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra
(At 1:8). A palavra “testemunha” traz a ideia de “testemunhar num tribunal”
em defesa de alguém. Além disso, nesse texto, a palavra grega martus tem
o sentido de “mártir”, o que indica a convicção e a disposição do discípulo
de até se entregar à morte, se preciso for, no cumprimento da missão de testemunhar de sua fé em Jesus. Eu e você fomos alcançados por tão grande
salvação, não para desfrutá-la com egoísmo, mas para compartilhá-la com
aqueles que ainda estão perdidos. Não percamos tempo (2 Tm 4:2).
Motivos de oração
• Ore a Deus para que o Espírito Santo desperte os cristãos do comodismo, da indiferença religiosa e abra os seus olhos, para enxergarem quantos estão morrendo sem Jesus.
• Clame para que o Espírito Santo ajude aqueles que se intimidam de
testemunhar de Jesus através da pregação e da vida.
• Ore também pelo crescimento numérico da IAP, que muitas vidas
sejam alcançadas por meios da pregação feita pelos promessistas.

96º DIA • 26/09 - Terça-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Ousadia para pregar
Leitura bíblica: Atos 2:14, 41
Reflexão
Se você é verdadeiramente um salvo em Jesus, de uma forma ou
de outra, vai pregar o evangelho. Mas, se o Espírito Santo descer sobre
sua vida de modo especial, a exemplo do que fez no Pentecoste, a sua
pregação ganhará força, autoridade, discernimento, sabedoria e poder de
persuasão ou convencimento (Jo 16:8). O primeiro sermão proferido por
Pedro, em Jerusalém, após o revestimento da igreja, foi ministrado com ousadia e poder, de tal modo que as pessoas foram diretamente confrontadas
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(At 2:36-38). Como resultado, quase três mil pessoas abraçaram a fé em Jesus (At 2:41). Quando o cristão prega com ousadia, os resultados aparecem.
Motivos de oração
• Ore a Deus por revestimento de poder, a fim de que todos nós preguemos o evangelho com ousadia e total confiança.
• Ore para que você e o restante da igreja constatem os resultados
dessa pregação, através das pessoas libertas e rendidas a Cristo.
• 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 • 27/09 - Quarta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: A soberania no envio dos missionários
Leitura bíblica: Atos 13:1-2
Reflexão
O Espírito Santo tem participação direta, ao separar, ao chamar, ao
capacitar e ao enviar alguém para o campo missionário. Com base em Atos
13:1-2, essa verdade fica evidenciada, pois o texto diz: Servindo eles ao
Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo
para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem,
puseram sobre eles as mãos e os despediram. E eles foram enviados por
Deus. Jesus disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas
poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros
para a sua seara (Mt.9:37 e 38). Note que a soberania do Espírito Santo, no
envio dos missionários, não exclui a participação da igreja, pois é através
dela que ele age.
Motivos de oração
• Ore a Deus para que o Espírito Santo desperte novos obreiros, novos missionários e missionárias e novos pastores para a sua seara.
• Ore para que o Espírito Santo envie todos esses novos trabalhadores e trabalhadoras aos povos não-alcançados, por intermédio de
todas as igrejas e missões no mundo.
• Aproveite para orar em favor dos relacionamentos familiares, a fim
de que Deus abençoe as famílias que precisam de restauração,
perdão e união.
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98º DIA • 28/09 - Quinta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Ele guia os missionários
Leitura bíblica: Atos 8:29, 16:6-7
Reflexão
É o Espírito Santo que conhece o tempo e a circunstância apropriados
para o desenvolvimento da ação missionária. Nesse sentido, ele desperta o
missionário para agir. Foi assim que fez com Filipe, despertando-o através
de um anjo, que o orientou em direção a um eunuco que precisava ser
evangelizado (At.8:26 a 40). Noutra ocasião, Paulo e Timóteo foram impedidos pelo mesmo Espírito de anunciar a Palavra na Ásia. Tentaram ir para
a Bitínia, mas foram igualmente impedidos. Muitos já ouviram alguém dizer que o Espírito Santo o incomodou a se aproximar de uma pessoa para
evangelizar, encorajar ou repreender. Seja como for, sejamos obedientes ao
Espírito. Ele continua guiando os missionários.
Motivos de oração
• Ore para que o Senhor nos ajude a desenvolver mais intimidade
com o Espírito Santo, para anunciar sua vontade às pessoas.
• Ore para que você se submeta a impedimentos que o Espírito possa criar, quanto à pregação do evangelho em determinado lugar, e
vá aonde ele o enviar e faça o que ele mandar.
• Clame também ao Senhor em favor dos anfitriões dos Pequenos
Grupos (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 sedam suas casas.

99º DIA • 29/09 - Sexta-feira
CULTO DE ORAÇÃO NO TEMPLO
Tema do dia: Parceria na evangelização
Leitura bíblica: Romanos 10:13-14; João 16:8
Reflexão
A missão de pregar o evangelho foi dada aos homens diretamente por
Jesus. Ele chamou os discípulos, os treinou e os enviou. Como prova dessa
legitimidade, conferiu-lhes poder para cumprir a missão, com as seguintes
palavras: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e
sobre todo o poder do inimigo; e nada vos fará dano algum (Lc 10:19). Por
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um lado, cabe aos homens pregar, conforme escreveu Paulo aos romanos:
... como ouvirão se não há quem pregue, e como farão se não forem enviados?. Por outro lado, o mesmo Senhor Jesus afirmou, quanto à indispensável participação do Espírito Santo nesse processo: ... ele é quem convence
o mundo do pecado, da justiça e do juízo (Jo 16:8).
Motivos de oração
• Ore para que o Espírito Santo desperte a consciência evangelística
em cada promessista e reforce sua gloriosa participação no projeto
do reino de Deus.
• Ore, buscando mais os dons do Espírito Santo, para que os sinais prometidos por Jesus sejam vistos na evangelização, pela ação do Espirito Santo.
• 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 • 30/09 - Sábado
VÍGILIA DE ORAÇÃO
Tema do dia: Poder para continuar a missão
Leitura bíblica: Atos 4:31
Reflexão
A tarefa da igreja de Cristo de pregar o evangelho ainda não está acabada, pois ele mesmo afirmou: E este evangelho do reino será pregado
em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim
(Mt 24:14). Há povos que ainda não foram alcançados com a mensagem
do evangelho. Evangelistas foram e continuam sendo chamados, treinados
e enviados. Recursos precisam ser levantados. Acerca de nossos dias, o
Senhor Jesus advertiu: E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos
esfriará (Mt.24:12). Até mesmo em razão dessas palavras proféticas do Mestre Jesus, a igreja precisa, urgentemente, de mais poder para continuar.
Motivos de oração
• Ore pedindo ao Pai pela presença poderosa, quebrantadora e inspiradora do Espírito Santo em nossos ministérios e atividades.
• Ore pedindo que todos os promessistas sejam cheios do Espírito
Santo e anunciem com ousadia a palavra de Deus.
• Agradeça ao Senhor por estes 100 dias de oração, por ter nos ajudar a cumprir este propósito. Que Deus abençoe a igreja, para que
ela se mantenha empenhada e envolvida na prática da oração.
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Participe!

Informações no encarte central e no site

portaliap.org/congressodeeducacao

