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O que você tem em mãos é um diário de oração que é a peça central da iniciativa de
oração da Mobilização Meio Milhão patrocinada pela Igreja do Nazareno nos Estados
Unidos e Canadá. O propósito desta chamada para oração é unir os crentes ao
buscarmos a proteção, direção e revelação do Espírito para a Igreja do Nazareno nos
EUA/Canadá e nazarenos por todo o lado.
A partir do dia 1 de Maio de 2022 até ao Pentecostes, os nazarenos em toda a
Região irão juntar-se na leitura do Diário de Oração e na escuta da voz do Espírito
Santo na resposta. Estamos orando por um grande derramamento do Espírito de
Deus que nos conduza até e inclua o domingo de Pentecostes (5 de Junho de 2022).
O que o Espírito Santo vai lhe dizer durante estes 36 dias? Nós queremos saber!
Para isso, o Escritório Regional dos EUA/Canadá providenciou um link sobre
reflexões de oração para captar o que você ouvirá o Espírito Santo dizer. Você pode
encontrar o link em www.usacanadaregion.org/pray e também ao digitalizar o código
QR na página 42 deste livro.
Incentive a sua congregação, pequeno grupo, família e amigos a juntarem-se a você
nessa emocionante aventura de oração! Por apenas $ 10,00 para um pacote de 10
unidades, pode encomendar este livro e a revista de edição especial de Holiness
Today [Santidade Hoje], cujo tema está em torno da oração e da Mobilização Meio
Milhão. Para encomendar este pacote especial, entre em contato com a The Foundry
Publicações em 1-800-877-0700 ou thefoundrypublishing.com/prayerjournal.
Obrigado por seu compromisso em buscar a vontade de Deus para a igreja nos EUA/
Canadá.
Desejamos a você um derramamento poderoso do Espírito de Deus!
Dr. Stan Reeder
Diretor Regional EUA/Canadá
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Desde os nossos primeiros dias, os nazarenos são conhecidos como pessoas de
oração. O movimento de santidade, que deu origem à Igreja do Nazareno, foi
banhado em oração. Foi através de momentos intencionais investidos em oração que
o Espírito Santo foi derramado e as pessoas foram transformadas. Estes seguidores
de Cristo começaram a estender as mãos e a ministrar para um mundo que precisava
desesperadamente de esperança. Como pessoas restauradas à imagem de Deus,
encorajavam-se umas às outras no viver do Reino. Como resultado, tornaram-se
num movimento de discípulos semelhantes a Cristo, impactando o seu mundo ao
pregar a santidade bíblica e ao ministrar às pessoas à margem da vida.
A Igreja do Nazareno nos Estados Unidos e no Canadá vive agora o seu segundo
século. Apesar de estarmos distantes daqueles primeiros nazarenos através
do tempo e do espaço, sentimos a necessidade de nos reconectarmos a esses
momentos de oração. Assim como a igreja primitiva foi guiada no seu trabalho e
ministério, precisamos que o Senhor nos dê, hoje, direção para o nosso ministério.
O mundo tem passado por uma acelerada mudança e a única forma pela qual a
Igreja pode responder adequadamente é através da participação com o nosso Deus
transcendente. Portanto, estamos chamando a Igreja para um tempo especial de
oração.
Convidamos você a juntar-se a nós nesta jornada espiritual de buscar a face de
Deus. Pegue este diário, acompanhe as Escrituras e ore. Juntos estaremos orando
por proteção, direção e revelação de Deus. Embora possamos traçar os nossos
planos estratégicos, Deus tem algo ainda melhor em mente; mas só nos é revelado
quando nos tornamos participantes da natureza divina através da oração.
A Igreja precisa urgentemente de renovação e reavivamento. Paulo nos lembra
em sua epístola aos romanos que devemos ser transformados pela renovação
das nossas mentes. A renovação espiritual começa em cada um de nós e é aqui
que começamos as nossas orações. É na renovação de nossas mentes que somos
capacitados a unir os braços com nossos irmãos em Cristo e experimentar a
renovação espiritual numa base corporativa. Que Deus nos ajude a experimentar a
renovação e o reavivamento espiritual, tanto individual como coletivamente.
A nossa oração é que o resultado desta renovação espiritual leve ao
reavivamento do trabalho e ministério da igreja na Região dos E.U.A./Canadá. O
cristianismo está atualmente numa encruzilhada onde a Igreja é desafiada a levantarse e a refletir Jesus ou a cair na insignificância. Quando somos renovados, somos
transformados à semelhança de Jesus Cristo. E se o reavivamento, que está por
vir, for um meio no qual os discípulos semelhantes a Cristo viverão o caráter e a
natureza de Jesus no mundo? Isto só é possível quando passamos tempo na presença
dAquele que nos forma e nos molda à Sua imagem.
Junte-se a nós nesta empolgante jornada! Reserve um tempo diariamente para
conhecer o coração e a mente de Cristo. É neste espaço que o Senhor nos conduzirá
ao Seu futuro e ao ressurgimento do testemunho de Jesus, o Nazareno, neste
mundo.
—Carla D. Sunberg, PhD, Superintendente Geral, Igreja do Nazareno
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1 º DIA
Domingo, 1 de Maio de 2022
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Mateus 6:6
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai,
que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará

Reflexões das Escrituras
Jesus disse estas palavras num monte com os Seus discípulos e uma multidão à Sua
volta. O versículo de hoje é do Sermão do Monte (Mateus 5-7). Encontra-se numa
seção em que Jesus está falando sobre jejum, oração e doação. Jesus começa o Seu
ensino sobre cada uma dessas práticas importantes com a palavra “quando”. Ele não
diz “se” orardes, jejuardes ou deres. Não. Ele diz “quando” orardes, jejuardes ou deres.
Na agitação de nossas vidas, sabemos que devemos orar. No entanto, é muito fácil
preencher os nossos dias e horas com outras tarefas. Quando a oração se torna um “se”
em vez de um “quando”, nos pegamos desconectados de Deus, do nosso próximo, de
nós mesmos e do mundo à nossa volta. O que precisamos urgentemente é que essas
conexões sejam restauradas e renovadas. A oração é um caminho para nos tornarmos
completos. Hoje, vamos fazer da oração uma prioridade enquanto buscamos ser
discípulos de Cristo.

Oração de Hoje
Senhor Jesus Cristo, faz-nos como Tu. Ajuda-nos a entrar diariamente em espaços
tranquilos, com humildade, para honrar-Te, pedir-Te e escutar-Te. Cura as nossas
debilidades ao chegarmos a Ti em oração.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Olivia Metcalf, Superintendente Distrital, Upstate New York

7

2 º DIA
Segunda-feira, 2 de Maio de 2022
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Mateus 6:9, 12, 14
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu
nome... e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos
devedores... Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai
celeste vos perdoará.

Reflexões das Escrituras
Confessar o pecado — o pecado de outras pessoas — é uma obsessão na nossa
cultura. As conversas voltam-se regularmente para os detalhes da transgressão de
alguém. Acredito que o rapaz que foi ouvido enquanto orava estava certo na sua
petição: “Perdoa-nos o lixo que passamos assim como perdoamos aqueles que nos
mandam lixo”. Jesus lembra-nos que para ver a necessidade em outra pessoa, devemos
primeiro remover o que obstrui a nossa visão (Mateus 7.5). Nestes dias reservados para
a oração, quero começar examinando a minha visão e verificando se ela está turva.
A minha avaliação crítica dos outros suaviza-se ao fazer um exame honesto do meu
próprio coração. Lembro-me do que a minha amiga Dana Walling costumava dizer:
“Uma mente crítica não é pecado, mas um espírito crítico é, e o espaço entre os dois é
pequeno”. Descobri que a minha confissão honesta de necessidade abre caminhos para
outros que o meu julgamento rígido nunca abriria.

Oração de Hoje
Ó Senhor, é fácil cair no padrão da cultura à nossa volta e nos tornarmos rígidos e
críticos. Por favor, ajuda-nos, pela Tua graça, a dizer palavras de esperança e vida.
Ajuda-nos a ver o que Tu vês.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Jerry Kester, Superintendente Distrital, Washington Pacific
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3 º DIA
Terça-feira, 3 de Maio de 2022

R
Mateus 7:7-8
Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede
recebe; o que busca encontra; e, a quem bate, abrir-se-lhe-á.

Reflexões das Escrituras
Nossos quatro filhos cresceram sabendo que podiam nos pedir qualquer coisa. Eles
cresceram desta forma porque lhes demos permissão para nos pedirem o que quer
que fosse. É claro que eles nem sempre obtiveram o que pediram porque algumas das
coisas que pediram não eram razoáveis de serem recebidas.
Nos versículos de hoje, Deus está nos dando permissão para pedir a Ele o que
quer que seja, com a promessa de que se pedirmos, nos será dado; se buscarmos,
encontraremos; e se batermos, a porta abrir-se-nos-á. No entanto, é importante ter em
mente que o nosso Pai celestial sabe do que precisamos e quando o precisamos.
Ele sabe o que é melhor para nós. Nem sempre conseguimos o que pedimos, mas
Ele sempre ouve as nossas orações e sempre responde a essas orações de acordo com a
Sua vontade para as nossas vidas.
Nem sempre receberemos o que pedimos, mas obteremos o que necessitamos. O
Pai celestial sabe o que é melhor recebermos.

Oração de Hoje
Pai, ajuda-nos a chegar com ousadia ao Teu trono, sabendo que podemos pedir o que
quer que seja, mas sempre confiando que Tu sabes o que precisamos. Abre as portas
que precisam ser abertas, fecha as que precisam ser fechadas e dá-nos sabedoria para
diferenciá-las.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Dan Cole, Superintendente Distrital, Nebraska
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4º DIA
Quarta-feira, 4 de Maio de 2022

R
Mateus 26:41
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca.

Reflexões das Escrituras
“A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.”
(Mateus 4.1). Antes de iniciar o Seu ministério público, Jesus estabeleceu a disciplina
espiritual de oração e de jejum, que O ajudou a resistir à tentação. A oração era o meio
pelo qual Jesus estava em constante comunhão com o Pai.
Em várias ocasiões, Jesus convidou os Seus discípulos a acompanhá-Lo em oração
e, ao fazê-lo, ensinou-lhes o que era essencial para a mesma. Jesus exortou-os: “Vigiai e
orai, para que não entreis em tentação” (26.41).
A oração pode ser vista como uma devoção espiritual fácil, mas, na realidade, não
o é. Quando oramos pela nossa própria jornada espiritual e intercedemos pelos nossos
irmãos e irmãs e pela missão da Igreja, descobrimos que a oração é uma tarefa difícil.
Jesus deixou claro aos Seus discípulos que a oração requer disciplina: “na verdade,
o espírito está pronto, mas a carne é fraca” (v. 41). Com a ajuda do Espírito Santo,
podemos desenvolver uma vida espiritual de oração e de jejum, como Jesus modelou
para nós.

Oração de Hoje
“Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome; venha o teu reino; o pão
nosso cotidiano dá-nos de dia em dia; perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós
perdoamos a todo o que nos deve; e não nos deixes cair em tentação.” (Lucas 11.1-4).

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Roberto Hodgson, Director, Ministérios Multiculturais
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5 º DIA
Quinta-feira, 5 de Maio de 2022

R
Marcos 11:25
E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que
vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas.

Reflexões das Escrituras
Jesus liga o nosso privilégio de sermos perdoados por Deus à nossa responsabilidade de
perdoar aqueles que nos ofendem. Em Lucas 11.4, a correlação é declarada da mesma
forma “perdoa-nos... pois também nós perdoamos a todo o que nos deve”. Em Mateus
6.14-15, depois de Jesus ensinar os fundamentos da oração em sete petições, a única
petição que extrai a Sua ênfase e explicação adicionais foi a que tinha a ver com pedir
perdão a Deus. O estudioso nazareno do Novo Testamento Roger Hahn observou que
“os versículos 14-15 amplificam esta questão e deixam claro que o perdão de Deus será
perdido se nos recusarmos a perdoar aqueles que nos ofenderam”. Nelson Mandela
disse perspicazmente antes de sair da prisão: “Enquanto estou diante da porta da
minha liberdade, percebo que, se não deixar a minha dor, raiva e amargura para trás,
ainda estarei na prisão”. Perdoar significa deixar ir. A nossa libertação da culpa por
parte de Deus está simplesmente inextricavelmente ligada ao nosso abandono da dor,
raiva e amargura que mantemos em relação àqueles que nos prejudicaram.

Oração de Hoje
Pai, em nome de Jesus, que pediu perdão por aqueles que O crucificaram, por favor,
perdoa os meus pecados e enche-me com o Espírito de Cristo para que eu, como
Cristo, possa perdoar aqueles que me feriram profundamente..

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Sam Vassel, Superintendente Distrital, Metro New York
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6 º DIA
Sexta-feira, 6 de Maio de 2022

R

Génesis 1-3
E disse Deus...

Reflexões das Escrituras
O nosso primeiro encontro com Deus nas Escrituras está no relato da criação de
Gênesis 1. Observe que todas as ações de Deus nestes versículos originam-se na Sua
voz. Nove vezes em vinte e nove versículos encontramos as palavras “Disse Deus...”
Com a palavra falada de Deus, o universo e tudo o que ele contém vieram a existir.
Hoje quando Deus fala, acho que todos podemos concordar que é muito
importante. Há poder nas Suas palavras que podem criar a Via Láctea, dar visão aos
cegos, ressuscitar os mortos e transformar uma vida. Sendo isso verdade, porque é que
a vida de oração da maioria dos cristãos está cheia de nós a falarmos com Deus em vez
de escutarmos a Sua voz?
A oração começa com uma postura de escuta. A grande voz na sala é a de Deus,
não a nossa. Vamos começar o nosso dia – vamos começar a nossa oração – com
palavras semelhantes às do profeta Samuel, que disse a Deus: “Fala, porque o teu servo
ouve” (1 Samuel 3.10).

Oração de Hoje
Senhor, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Fala conosco e ensina-nos os
Teus caminhos. Dá-nos uma nova vida através da Tua voz mansa e doce. Estamos Te
ouvindo.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Scott Rainey, Director Global dos MEDDI
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7 º DIA
Sábado, 7 de Maio de 2022

R
Lucas 6:12
Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus.

Reflexões das Escrituras
Jesus é um grande exemplo em quem podemos moldar a nossa vida de oração. As
aplicações práticas vêm para aquele que passa tempo investigando as diferentes
práticas da Sua vida de oração.
Esta passagem de Lucas destaca uma dessas práticas — passar tempo sozinho com
o Seu Pai para tomar decisões importantes (ver v. 13). De fato, muitos dos escritores
dos evangelhos mencionam que Jesus costumava passar algum tempo em lugares
solitários para orar.
Há muitos outros momentos, além da tomada de decisões, em que Jesus escolheu
a solitude na oração. Esses momentos incluíam a construção do relacionamento com o
Seu Pai, momentos tranquilos de reflexão, fortalecimento para os próximos desafios e
a renovação da paixão e foco.
Que possamos encontrar um grande encorajamento nesta jornada de oração para
criar tempo e espaço para uma comunhão prolongada a sós com o Pai, se não for para
mais nada que seja para aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Quando isso
acontecer, estaremos mais sintonizados com as áreas de proteção, direção e revelação.
A solitude com o Pai traz segurança para a jornada.

Oração de Hoje
Senhor Jesus, ensina-me a criar tempo e espaço para que possa experimentar a Tua
graça e me tornar mais como Tu, nesta Tua seara. Pelo e no Teu Espírito, eu oro.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Ken Stanford, Superintendente Distrital, New England
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8 º DIA
Domingo, 8 de Maio de 2022

R
Lucas 10:2
E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.

Reflexões das Escrituras
Os agricultores entendem muito bem esta metáfora. Houve uma momento em que
fui agricultor de batatas no Vale de San Luis, no Colorado. Investimos muita energia
e trabalho para colocar todas as batatas no depósito antes do Inverno. Sabíamos o que
fazer. A colheita tinha muito a ver com esforço!
Somos naturalmente atraídos pelas palavras “trabalhar” e “colheita” neste texto,
mas não devemos nos precipitar. Pensamos em tudo o que precisamos fazer para fazer
discípulos semelhantes a Cristo. Talvez a palavra mais importante aqui seja “rogar”.
Este é o único pedido de oração que Jesus registou nas Escrituras, que eu saiba. O
nosso trabalho começa e termina ao rogar e ao escutar obedientemente em oração.
A obra da colheita é obra do nosso Senhor. Precisamos estar ligados diariamente
em oração para seguir a Sua liderança.
Recentemente, a minha neta de três anos saltou para o meu colo quando tocou o
alarme do meu celular, que estava programado para as 10:02 (Lucas 10.2). Ela disse:
“É hora de orar, vovô!” Quer juntar-se a nós enquanto oramos pela colheita?

Oração de Hoje
Senhor, hoje pedimos-Te que mandes trabalhadores para a seara, pois ela está branca!
Senhor, envia pastores, plantadores de igrejas, missionários e grandes líderes para a
colheita. E mais importante, Senhor: envia-me hoje para a colheita. Ajuda-me a estar
atento a alguém que possa precisar de um testemunho hoje em palavras e em ações.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Jim Bond, Superintendente Distrital, Kansas
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9 º DIA
Segunda-feira, 9 de Maio de 2022

R
Lucas 18:1
Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer.

Reflexões das Escrituras
Como pastor de crianças, uma das minhas músicas favoritas era “Pray”, de Mary Rice
Hopkins e Gary Hopkins. “Pray” conta como Daniel, Jonas, Abraão, Sara e Jesus
enfrentaram todos os desafios com oração. O refrão afirma que quando precisamos de
um amigo, estamos com problemas ou precisamos conversar com alguém, oramos. A
resposta é sempre orar.
Na parábola, um juiz injusto é aborrecido pelos repetidos pedidos de uma viúva.
Jesus recorda os discípulos que o nosso Deus justo responde rapidamente ao Seu
povo (Lucas 18.8). Não coagimos a Deus por meio de orações repetitivas. Quando
oramos as nossas preocupações sinceras, Deus responde, realizando o Seu bom
propósito em nós. Oramos, oramos com frequência e oramos pelas mesmas coisas,
não O convencendo da nossa necessidade, mas harmonizando-nos com a Sua vontade,
aprendendo a confiar nEle. Considere quão mais abundantemente o nosso Deus
responderá do que um juiz injusto! A resposta em todas as circunstâncias, para todas
as necessidades e todos os dias, é orar.

Oração de Hoje
Senhor, obrigado por considerares todas as necessidades e preocupações dignas do
Teu tempo. Que as nossas vidas sejam pontuadas pela oração contínua e confiante,
sabendo que respondes ansiosamente de acordo com a Tua vontade para as nossas
vidas, os nossos lares e para a nossa igreja.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Virgil Askren, Superintendente Distrital, Colorado
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10 º DIA
Terça-feira, 10 de Maio de 2022

R
João 14:26
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos
ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.

Reflexões das Escrituras
Alguma vez você já se esqueceu de onde deixou alguma coisa? Todos nós já perdemos
alguma coisa. A nossa natureza humana é esquecer. Voltar atrás é uma forma de nos
lembrar onde está essa coisa. Começo por inverter as minhas ações na minha mente e
a recordar a ordem sequencial em que as fiz. Percorro mentalmente o que fiz através de
cada ação e lugar até que eu possa me lembrar onde deixei essa coisa.
Jesus ensinou e disse muitas coisas. Sei que não consigo me lembrar de todas
elas. Hoje lemos que o Espírito Santo nos ajuda a ‘voltar atrás’ ou a recordar todas as
coisas que Jesus disse. A boa notícia é que, tanto quanto tendemos a esquecer e tanto
quanto o mundo nos distrai de lembrar o que Jesus nos ensinou, o Espírito Santo está
continuamente falando ou advogando e ensinando-nos novamente as coisas que Jesus
disse.
Descubra (ou lembre-se) como o Espírito Santo caminha contigo e como Ele fala
com você hoje.

Oração de Hoje
Querido Senhor, obrigado por enviares o Teu Espírito Santo, que advoga em nosso
nome. Sou grato porque, quando não consigo me lembrar do que Jesus disse sobre um
assunto, preocupação ou situação em particular, o Teu Espírito Santo ensina-me.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Sam Flores, Superintendente Distrital, South Carolina
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11 º DIA
Quarta-feira, 11 de Maio de 2022

R
João 15:16
Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e
vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo
quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda.

Reflexões das Escrituras
Jesus chamou, diretamente do Seu coração, cada um de nós para darmos fruto, sermos
produtivos no ministério e ganharmos pessoas para o Senhor. E tudo começa com a
oração. As nossas orações devem estar sempre conectadas com Jesus, porque enquanto
permanecermos nEle, e Ele em nós, sabemos que o Pai está sempre nos observando.
Nesta passagem, Jesus nos lembra que Ele é a videira e que nós somos os ramos, e
se permanecermos nEle, iremos nos tornar frutíferos. Hoje, Jesus está edificando a Sua
igreja e está usando você e a mim como Suas pedras para edificar sobre o Seu firme
fundamento. Ele escolheu você para avançar, confiar nEle e compartilhar a mensagem
de esperança, fé e amor com todos que encontrar. Que alegria é ver, em tantas nações
hoje, que as pessoas estão se voltando para Cristo Jesus como seu Salvador!
Pense nos seus vizinhos, colegas de trabalho e amigos que ainda não buscaram o
Senhor como Salvador. Reserve tempo para orar, buscar o conselho de Deus e tornarse ousado em compartilhar a sua fé com eles.

Oração de Hoje
Senhor Jesus, concede-me o Espírito de ousadia para ser a Tua luz e o Teu sal para
todos os que encontrar hoje, para que possa ganhar pessoas para Ti. Obrigado,
Senhor, por me escolheres para ser um dos Teus que dão fruto.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Greg Garman, Superintendente Distrital, Los Angeles
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12 º DIA
Quinta-feira, 12 de Maio de 2022

R
João 17:15
Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal.

Reflexões das Escrituras
Às vezes parece que o mundo enlouqueceu. A maioria de nós preferiria ser
transportada para fora dele. “Tira-nos daqui, Jesus”, seria a nossa oração. Os
discípulos tiveram, provavelmente, pensamentos semelhantes. Jesus fez algumas
previsões bastante terríveis sobre o que estaria por vir sobre eles: vão tentar vos matar,
vocês vão chorar e lamentar enquanto outros vão se alegrar, ficarão cheios de tristeza,
o mundo vai odiar vocês e assim por diante. Tudo isto soa como coisas das quais as
pessoas sensatas gostariam de fugir. E quem não gostaria de o fazer? Os discípulos
estavam prestes a experimentar aquela “noite escura da alma”.
Sabendo disto, Jesus não ora para que eles fujam dela, mas para que o seu Pai os
proteja nela. Isto lembra-me quando era passageiro de uma van que capotou três vezes
enquanto viajava a 130 quilômetros por hora. Eu tinha a certeza de que estava prestes
a morrer. Quando a poeira assentou, saí ileso. Acho que é isto o que Jesus está pedindo
ao Pai: quando o pó assentar, que saiam ilesos.

Oração de Hoje
Pai, lembra-nos hoje que Jesus Te pediu para nos protegeres daqueles que procuram
nos matar, roubar e destruir. Aquieta os nossos corações em meio ao tumulto e diz-nos
o que desejas dizer à Tua igreja.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Mark Bane, Director, Evangelismo e Desenvolvimento de Novas Igrejas

18

13 º DIA
Sexta-feira, 13 de Maio de 2022

R

2 Crónicas 20:6
Ah! Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que
dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão, está a força e o poder, e não há
quem te possa resistir.

Reflexões das Escrituras
A pergunta retórica no início deste versículo é um lembrete de que não estamos
orando a um deus comum. Estamos clamando ao Deus do céu, o único Senhor dos
exércitos do céu!
Às vezes, as nossas orações são rotineiras enquanto passamos pelos nossos
momentos e dias típicos. Há momentos em que, as circunstâncias e os problemas que
encontramos são tudo menos rotineiros; parecem intransponíveis. E depois há aqueles
momentos em que o Espírito Santo nos desafia a confiar e a obedecer por algo muito
além das nossas próprias capacidades e recursos. Esses momentos exigem fé séria,
entrega e confiança em nosso Deus todo-poderoso.

Oração de Hoje
Pai, peço-Te hoje que toda a força do céu esteja presente no que sou chamado para
enfrentar. Que eu confie que o Teu poder e força superarão quaisquer desafios e
trarão o que Te honra, que abençoa os Teus filhos e que fala a todos os que precisam
conhecer-Te.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Jeffrey Johnson, Superintendente Distrital, South Texas
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14º DIA
Sábado, 14 de Maio de 2022

R
Actos 1:8
Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins
da terra.

Reflexões das Escrituras
Consegue imaginar como esta promessa deve ter parecido impossível para aqueles
que a ouviram pela primeira vez? Como é que eles poderiam ser testemunhas até aos
confins da terra quando poucos deles tinham estado fora da Judeia? Mesmo com toda
a nossa tecnologia e o mundo inteiro ao nosso alcance, parece assustador.
Sabemos que é impossível no nosso próprio poder. Mas Jesus prometeu-lhes o
Seu poder! Por isso, em vez de se concentrar em seus pequenos números, falta de
recursos ou marginalização da sociedade, eles foram para o cenáculo e “perseveravam
unanimemente em oração” (Atos 1.14a) até que o poder do Espírito Santo veio
no Pentecostes. Cheios do Espírito Santo e unidos à volta da missão de Jesus, este
pequeno grupo de seguidores de Cristo testemunhou o amor de Deus através das
suas palavras e ações. Hoje, como destinatários da Sua fidelidade, somos convidados
a unir-nos a eles em oração comprometida, onde podemos receber o poder de Cristo
para testemunhar e onde podemos participar do cumprimento desta promessa na
nossa própria geração.

Oração de Hoje
Jesus, renova o nosso compromisso pela oração e a nossa paixão pela Tua presença
e poder enquanto buscamos o Teu coração, ouvimos a Tua voz e respondemos em
obediência à Tua vontade para a nossa geração.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Mark Lindstrom, Superintendente Distrital, North Arkansas
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1 5 º DIA
Domingo, 15 de Maio de 2022

R

Actos 2:42
E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas
orações.

Reflexões das Escrituras
O Pentecostes despertou uma fome de oração dentro da Igreja. As pessoas foram
reunidas “num só lugar” (Atos 2.1). Através da oração corporativa, experimentaram
uma união poderosa, e isto resultou no Senhor a conceder as suas bênçãos e ‘vida
para sempre’ (Salmos 133.1, 3). Este tipo de oração muda a cultura de uma igreja – e
torna- se contagiosa! Este tipo de oração traz o favor de Deus e o favor das outras
pessoas. “Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em
casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus
e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor,
dia a dia, os que iam sendo salvos” (Atos 2.46-47).
A oração profunda e unificadora está no centro de todos os movimentos
espirituais. Este tipo de oração é plantada no coração dos cristãos espiritualmente
famintos. “Senhor, ensina-nos a orar” (Lucas 11.1) juntos como a Igreja fez no
Pentecostes para que possamos experimentar a oração de Paulo: “Completai a minha
alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de
alma, tendo o mesmo sentimento” (Filipenses 2.2).

Oração de Hoje
Senhor, torna-nos um – um como a igreja primitiva no dia de Pentecostes, um como
a oração de Jesus por nós: “...que eles sejam perfeitos em unidade, (...) Então o mundo
saberá que Tu me enviaste” (João 17.23).

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Larry McKain, Superintendente Distrital, Chicago Central
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16 º DIA
Segunda-feira, 16 de Maio de 2022

R
Actos 4:31
Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; todos ficaram cheios do
Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus.

Reflexões das Escrituras
Depois do Pentecostes, o Espírito Santo estava ativamente capacitando e expandindo
o corpo de Cristo. À medida que a oposição surgia, os fiéis voltavam-se para o Senhor
buscando ainda maior ousadia e a certeza da Sua presença contínua por meio de um
novo enchimento do Espírito Santo.
A palavra grega para “ousadia” é parresía, que significa “abertura”, “confiança”.
Transmite a ideia de liberdade para falar aberta ou claramente, livremente sem
impedimentos.
Muitos nos nossos dias estão anunciando com ousadia, proclamando ideologias
de A a Z, mas observe que os discípulos “anunciavam a palavra de Deus com ousadia”.
Será que um novo enchimento do Espírito Santo traria uma capacitação ao corpo de
Cristo para proclamar corajosamente o amor poderoso, redentor e reconciliador de
Cristo a um mundo desesperado por esperança, ajuda e cura?
Como é que o Senhor Jesus gostaria de usar cada um de nós nestes dias de
divisão, aumento da ilegalidade e de tremenda necessidade? Precisamos de um novo
enchimento do Espírito Santo, trazendo liberdade para compartilhar abertamente a
Sua palavra com ousadia confiante.

Oração de Hoje
Senhor Jesus, abre os nossos olhos e ouvidos para ver como Tu vês. Cria em nossos
corações uma nova fome de intimidade Contigo e um novo enchimento do Teu
Espírito, trazendo liberdade e ousadia ao compartilhar o Teu amor e boas novas.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Paul Hartley, Superintendente Distrital, Alaska
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17 º DIA
Terça-feira, 17 de Maio de 2022

R
Esdras 8:23
Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu.

Reflexões das Escrituras
O princípio do jejum está no inicio do texto de hoje. Poderia ir em muitas direções
para sondar as riquezas do jejum, mas o meu foco está na sua ajuda ao fervor na
oração. Tiago 5.16 dá-nos uma fórmula de três partes para oração proveitosa.
Comparo estes três com os componentes do fogo (combustível, calor, oxigênio). O
primeiro elemento essencial da oração é orar pelas coisas certas ou orar na vontade
de Deus. A Escritura chama isto de oração “eficaz” (este é o combustível). O segundo
elemento essencial é orar com a temperatura espiritual certa ou oração “fervorosa”
(o calor). O terceiro elemento é orar no relacionamento correto, “a oração de uma
pessoa justa” (oxigênio). Ao longo de grande parte da jornada da minha vida, valorizei
a oração ‘eficaz’ e de ‘relacionamento correto’, mas não tinha buscado o poder da
oração ‘fervorosa’. No entanto, ultimamente considero que este é o principal dos três
componentes para ser oração proveitosa. A oração fervorosa não tem a ver com o nos
emocionarmos. Em vez disso, é reconhecer espiritualmente a nossa necessidade de nos
apegarmos a Deus. É reconhecer a nossa necessidade desesperada de Deus!

Oração de Hoje
Querido Pai, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver a nossa
desesperada necessidade de Ti. Ajuda-nos a ter fome e sede de Ti. Dá a cada um de
nós um coração como o de Jacó – um coração que clame: “Não te deixarei ir, se não
abençoares” (Gênesis 32.26).

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Dan Gilmore, Superintendente Distrital, Northern Michigan
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1 8 º DIA
Quarta-feira, 18 de Maio de 2022

R
Romanos 8:15
Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados,
mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Aba, Pai.

Reflexões das Escrituras
Fomos pais de acolhimento de uma adolescente. Tivemos a oportunidade de retirar o
termo “de acolhimento” do nosso relacionamento. O decreto de adoção declarava que
“ela será considerada e reconhecida como filha e herdeira em todos os aspectos, como
se tivesse nascido em casamento legítimo”. A sua adoção veio com todos os direitos e
privilégios de pertencer à nossa família.
Quando colocamos a nossa fé em Jesus, somos adotados na família de Deus e
transformados pelo processo de adoção. Passamos de escravos a herdeiros reais de um
reino eterno. As nossas identidades e perspectivas mudam. Temos mais confiança e
não vivemos mais pelo medo, mas vivemos diariamente na dependência da orientação
do Espírito. Tornar-se filho ou filha de Deus é abrangente e consome tudo.
A forma como nos aproximamos de Deus também é afetada pela nossa adoção.
Quando clamamos “Aba, Pai”, estamos nos aproximando do Pai da mesma forma
como Jesus fez quando orou – com dependência e confiança.

Oração de Hoje
Aba, Pai, obrigado por me adotares em Tua família. Ensina-me a abraçar plenamente
a minha adoção como Teu/Tua filho(a), para que possa viver em total dependência de
Ti, conhecendo o Teu amor, que supera o medo.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Steve Hoffman, Superintendente Distrital, Prairie Lakes
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1 9 º DIA
Quinta-feira, 19 de Maio de 2022

R

Romanos 8:26-27
Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza; porque não
sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira,
com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do
Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos..

Reflexões das Escrituras
Paulo está nos lembrando do dom maravilhoso que o Espírito Santo é para nós.
O Espírito está à disposição para nos dar a assistência de que precisamos. Quando
estamos cansados e fracos, o Espírito nos ajuda. Quando não sabemos como ou o que
orar, o Espírito intercede por nós com sons do fundo do coração que não podem ser
expressos em palavras. Quando começamos a nos desviar, o Espírito intercede para
nos alinharmos com a vontade de Deus.
O poder do Espírito Santo está hoje disponível para nós — fortalecendo-nos,
moldando-nos, orientando-nos e conduzindo-nos para o bom plano de Deus para as
nossas vidas.
Que advogado temos no Espírito Santo! Que dom maravilhoso Deus deu ao Seu
povo!
Que privilégio maravilhoso viver a vida no Espírito!

Oração de Hoje
Pai, somos gratos pelo dom do Espírito Santo. Ao derramar o Teu Espírito sobre nós,
que os nossos ouvidos estejam sintonizados com a Tua voz, os nossos corações com os
Teus desejos e as nossas vidas com a Tua vontade.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Eddie Estep, Superintendente Distrital, Kansas City
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2 0 º DIA
Sexta-feira, 20 de Maio de 2022

R

Romanos 12:12
Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes.

Reflexões das Escrituras
As Escrituras nos chamam com otimismo para o melhor em meio a circunstâncias
difíceis: a esperança é grande, mas a alegria na esperança é maior; sobreviver à aflição
é grande, mas a paciência na aflição é maior; a oração ocasional é útil, mas a fidelidade
na oração é maior.
Qualificadores fazem a diferença: “Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na
tribulação, perseverai na oração”. Pergunto-me, será que Paulo está dizendo que a
oração elevada à oração firme e fiel tem uma colheita melhor? Oswald Chambers
certamente pensou nisto quando escreveu: “A oração não nos equipa para obras
maiores – a oração [fiel] é a obra maior”.
Então pergunto, será que mesmo (especialmente?) quando precisa de esperança no
meio da aflição, a sua fidelidade na oração produz esperança alegre juntamente com a
paciência que muda a vida? Podemos preferir que as Escrituras digam “Ore fielmente
e todos os seus problemas desaparecerão”, mas felizmente as Escrituras possuem uma
visão mais profunda: as circunstâncias não precisam limitar a sua alegria ou definir a
sua paciência.
Graças a Deus!

Oração de Hoje
Deus Todo-Poderoso, todos os dias o Teu Evangelho otimista chama para um
padrão elevado. Alonga a minha vida, Senhor, em bondade, integridade e nos Teus
santos caminhos. Ajuda-me a não me contentar com menos, a não resmungar com as
dificuldades ou a não obedecer aleatoriamente, só quando me apetece.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Phil Fuller, Superintendente Distrital, Virginia
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2 1 º DIA
Sábado, 21 de Maio de 2022

R
Salmo 115:1
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua
misericórdia e da tua fidelidade.

Reflexões das Escrituras
Quando tinha quinze anos, as paredes e as prateleiras do meu quarto mostravam a
minha glória. Tinha troféus, faixas e prêmios. Hoje, os nossos murais nas redes sociais
estão repletos de fotos de realizações, opiniões e auto-retratos para destacar a nossa
glória. Isto parece inofensivo, mas grandes problemas podem ser desenvolvidos com o
acumular de glória centrada no ser humano – é egoísta, limitada e temporária.
O Salmo 115 começa com um grito repetido: “Não a nós, Senhor, não a nós”.
O escritor expressa um profundo sentimento de resistência aos seres humanos como
sendo o foco da glória. O escritor pode estar pensando num rei corrupto, numa
celebridade que procura fama ou até mesmo no orgulho do seu próprio coração.
Quem deve receber glória? Só o Senhor! Só o Senhor é verdadeiramente amoroso
e fiel. A glória de Deus é apropriadamente vívida no nosso Senhor Jesus Cristo, que
amou fielmente com sacrifício e liderança serva. Já se passaram dois mil anos, mas o
ser humano ainda se admira com a glória humilde e radiante de Jesus! Hoje, pomos
de lado os nossos troféus e auto-retratos e adoramos o Único cuja glória é ilimitada e
eterna.

Oração de Hoje
Deus, agradecemos-Te pela glória do Teu amor e fidelidade! Fixamos os nossos olhos
em Ti e não na glória de qualquer ser humano. Assim como a Tua glória ilumina as
nossas vidas, ajuda-nos a caminhar nos Teus humildes caminhos hoje.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—David Mowry, Superintendente Distrital, Northwest
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2 2 º DIA
Domingo, 22 de Maio de 2022

R

Efésios 3:20-21
Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto
pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na
igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém!

Reflexões das Escrituras
Quando o apóstolo Paulo conclui a sua oração, ele muda o seu foco para Aquele para
quem está orando. Ele declara que Deus é capaz não só de responder às suas orações,
mas também de fazer mais do que alguém poderia imaginar. Pense nisso durante um
instante. Não há oração que possamos fazer que seja grande demais para Deus. Por
isso podemos orar ousadamente.
Como responderá Deus às orações fiéis do Seu povo? Podemos começar a
imaginar o que Deus fará? O que é que Deus pode nos pedir? Mude o foco de si
mesmo para Ele. O que Deus quer fazer dentro e através de você? O que Ele deseja das
nossas igrejas, instituições educacionais, centros de ministério de compaixão, pastores
e pessoas?
Lembre-se que é o Seu poder operando em nós que o nosso mundo precisa. “A Ele
seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre”
(Efésios 3.21).

Oração de Hoje
Hoje, pedimos as coisas que não podemos sequer imaginar, mas que Tu desejas.
Pedimos para sermos cheiros do Espírito santo, amoroso e unificador. Pedimos por
santa ousadia, coragem e sabedoria. Preenche-nos com o Teu poder e propósito. Que
nunca nos esqueçamos do Teu poder, que está em ação em nós.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Tim Crump, Superintendente Distrital, Southwest Indiana
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2 3 º DIA
Segunda-feira, 23 de Maio de 2022

R

Salmo 116:1-2
Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para
mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver.

Reflexões das Escrituras
Uma das minhas músicas favoritas, escrita pelo meu amigo Dr. Terry Toler, é
intitulada “He Still Speaks” [Ele Ainda Fala]. Que grande pensamento: Deus nos fala;
podemos conhecer a Sua voz.
Mas o que é igualmente surpreendente é que Deus escuta. O salmista nos recorda
poderosamente que o Senhor ‘escutou a minha voz’ (Salmos 116.1).
Este salmo é um belo lembrete de que Deus nos escuta. Como é que o salmista
o descobriu? No grito por misericórdia do salmista, Deus escutou. Ele escutou, não
quando o salmista merecia, não quando o salmista deveria ser escutado, não na
bondade do salmista, mas quando o salmista clamou por misericórdia.
Muitas traduções dizem: “Ele inclinou os seus ouvidos para mim” (por exemplo,
a versão NVI). A versão NTLH diz: “Ele me ouve; ele escuta.” Que bela imagem do
Senhor estar com tanta fome por nos escutar. Uma leitura do salmo completo nos diz
que o salmista descobre em vários momentos que era bom orar. Recordemos hoje que,
em cada uma das épocas e situações da vida, o Senhor inclina-Se para ouvir as nossas
orações.

Oração de Hoje
Senhor, damos-Te graças pelos Teus ouvidos que escutam. Escutas o nosso grito
de confissão, os nossos pedidos de ajuda e cura, as nossas orações de adoração e de
ação de graças. Que a Tua igreja se erga como um poderoso exército de oração ao
procuramos a Tua direção.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Greg Mason, Superintendente Distrital, North Carolina
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24º DIA
Terça-feira, 24 de Maio de 2022

R

Mateus 9:37-38
E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os
trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores
para a sua seara.

Reflexões das Escrituras
Todos gostam de ver a colheita e às vezes Deus até dá vislumbres da colheita para nos
encorajar. No entanto, não somos o “Senhor da colheita”. Deus é que é! Certamente a
colheita acontece em muitas estações, ano após ano, mas trabalhar nos campos exige
que repensemos o que significa colher. Pedimos a Deus trabalhadores porque o campo
de colheita não é estéril. É abundante.
E se pudéssemos realmente compreender que a colheita está diretamente
relacionada com a oração? As sementes que estamos plantando em oração produzirão
resultados. Os trabalhadores irão para o campo. Haverá uma colheita porque
quinhentos mil nazarenos pediram ajuda ao Senhor da colheita! O que é fascinante
considerar é que a colheita do nosso trabalho pode não ser o que pensamos. Tem
o potencial de ser maior do que poderíamos pedir ou imaginar. A nossa tarefa é
simplesmente pedir!
Robert Louis Stevenson disse: “Não julgue cada dia pela colheita que colhe, mas pelas
sementes que planta.”

Oração de Hoje
Jesus, pedimos-Te que aumentes a colheita. Dá-nos trabalhadores em toda a nossa
região para perceber a colheita que tens para nós. Que possamos plantar sementes para
que outros Te encontrem. Confiamos em Ti, porque És o Senhor da seara.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Wendell Brown, Superintendente Distrital, North Central Ohio
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2 5 º DIA
Quarta-feira, 25 de Maio de 2022

R

Salmo 145:18
Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade.

Reflexões das Escrituras
O Salmo 145 é um poderoso salmo de louvor escrito por Davi. As primeiras estrofes
declaram a grandeza de um Deus que é gracioso, compassivo, tardio em irar-Se e
abundante em amor. Este Deus é poderoso e o Seu reino é eterno; perdurará até ao
fim dos tempos, de geração em geração.
Davi prossegue dizendo que o Senhor é fiel e promete estar perto daqueles “que
O invocam em verdade” (v. 18, itálicos adicionados). Podemos confiar nEle. Então,
porque é que, às vezes, quando oro Àquele que vê e sabe tudo, ponho a minha
‘melhor cara’? Porque é que às vezes ponho sentimentos nas minhas orações que acho
que podem agradar a Deus, em vez de apenas dizer a verdade sobre o meu próprio
quebrantamento?
As Escrituras nos dizem que Davi era um homem segundo o próprio coração de
Deus. Talvez seja porque ele chegava ao seu Senhor em verdade. Vemos esta prática fiel
ao longo de toda a sua história e nos salmos que ele escreveu. Se ele estava escondido
numa caverna de Saul, arrependendo-se do seu pecado com Bate-Seba, ou declarando
vitória sobre gigantes que ameaçavam derrubá-lo, Davi expunha a sua alma a Deus.
Que aconteça assim em mim.

Oração de Hoje
Senhor, que eu aprenda a confiar em Ti como Davi confiava. Que eu ponha de lado
a pretensão e o desempenho quando orar, sabendo que nada está escondido de Ti.
Posso chegar até Ti em verdade. A Tua compaixão e misericórdia infinita é a minha
esperança.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Bonnie Perry, Editora Geral
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2 6 ª DIA
Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

R
1 Timóteo 2:1-2
Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões,
ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se
acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda
piedade e respeito.

Reflexões das Escrituras
Na primeira carta que foi registada de Paulo à Timóteo, um jovem líder designado
para dar orientação à igreja de Éfeso, Paulo dá-lhe conselhos para essa congregação. O
capítulo 2 aborda a importância da adoração adequada.
A prioridade de Paulo para a oração como adoração não deve ser perdida em nós.
Ele exorta que as nossas orações incluam “petições” (fazer pedidos de necessidades
específicas), “orações” (levar pessoas ao trono de Deus), “intercessão” (apelar
corajosamente em nome delas) e “ação de graças” (oferecer gratidão por elas).
Paulo continua exortando especificamente os efésios a orar “pelos reis e por todos
os que estão em eminência” (v. 2). Porquê? O dever do estado é manter a paz, proteger
os seus cidadãos, preservar a lei e a ordem e punir o mal.
John Stott questionou: “[Será] que o lento progresso em direção à paz e à justiça
no mundo e em direção à evangelização mundial, [...] é devido mais do que qualquer
outra coisa à falta de oração do povo de Deus? [...] O que aconteceria se o povo de
Deus em todo o mundo aprendesse a esperar nEle em oração crente e perseverante?”
As nossas petições, orações, intercessão e ação de graças devem ser feitas por todos!

Oração de Hoje
Rei dos reis e Senhor dos senhores, guia-nos a orar pelo Teu reino vindouro. Perdoanos pelas vezes que o fizemos sobre os nossos impérios percepcionados. Que a Tua
vontade seja feita na terra como é no céu.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Rose Brower-Young, Superintendente Distrital, Canada West
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27 º DIA
Sexta-feira, 27 de Maio de 2022

R
1 Timóteo 2:8
Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e
sem animosidade.

Reflexões das Escrituras
Já sentiu raiva e amargura em relação a Deus, uma pessoa ou circunstância? É possível
que essas experiências dominem os nossos corações e nos mantenham negativamente
cativos nos nossos relacionamentos. Jesus veio para nos dar liberdade do pecado, da
morte e de qualquer coisa que nos escravize.
Assim como Paulo está escrevendo neste versículo, ele diz que as nossas orações
não devem ser limitadas pela localização ou pela expressão e devem ser sem raiva
ou disputa. Ele descreve uma liberdade na oração que vem da condição interior do
coração. Mãos santas são levantadas de um coração santo, que é entregue, moldado
e transformado pelo Espírito Santo. Que alegria é levantar mãos santas em louvor a
Deus em oração, celebrando a Sua bondade e amor!
Haverá dor, decepção e dificuldades nas nossas vidas. Mas Jesus prometeu
libertação e cura através da santidade de Deus. Tem havido, recentemente, rupturas
em sua vida que precisam da cura ou restauração de Deus? Levante mãos santas, ore e
experimente a verdadeira liberdade!

Oração de Hoje
Pai nosso, obrigado por nos ajudares a orar com coração e mãos santas! Por favor,
mantém as nossas mentes e corações no centro da Tua vontade e no poder da Tua
presença.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Kevin Donley, Superintendente Distrital, Wisconsin
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2 8 º DIA
Sábado, 28 de Maio de 2022

R

Isaías 11:2
Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o
Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor.

Reflexões das Escrituras
A primeira linha neste versículo dá-me uma imagem incrível da proteção, presença e
paz de Deus.
Tem sido incrível para mim ao longo dos anos ouvir falar da paz que Deus
proporciona através da minha presença na vida de pessoas que estão sofrendo e
lutando com as circunstâncias da vida. Não acredito que seja por minha causa.
Acredito que Deus usa a minha posição como pastor, que representa a Sua presença,
para trazer a Sua paz e dar sabedoria e conselho.
Ele continua usando todo o Seu povo para trazer paz e esperança nesta jornada.
Hoje, mais do que nunca, devemos ser pessoas de esperança, confiantes e crentes em
Deus para trazer alegria na vida cotidiana, sabendo que Ele nos cobrirá com a Sua
presença.
Ao orar hoje, imagine o Senhor cobrindo a sua vida e a nossa igreja com o Seu
descanso e um espírito de sabedoria, compreensão, conselho e força.

Oração de Hoje
Pai, estou tão grato porque nos cobres com a Tua presença. Ajuda-me, hoje, a confiar
mais em Ti e a dar-Te a liberdade de trabalhares na minha vida para trazer paz e amor
para a nossa igreja e para o nosso mundo.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Terry Armstrong, Superintendente Distrital, Illinois
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2 9 º DIA
Domingo, 29 de Maio de 2022

R
Hebreus 5:7
Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações
e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua
piedade.

Reflexões das Escrituras
Recentemente, uma amiga contou-me sobre a ansiedade que a mãe sentiu quando lhe
foi dito que não tinha muito tempo de vida. No entanto, depois de alguns dias, ela
ouviu um membro da família cantando o refrão “Eu vou dizer sim, Senhor, sim à Tua
vontade.” A filha disse que imediatamente a ansiedade da sua mãe deu lugar à paz e
que ela até “se internou por si mesma nos cuidados paliativos”.
O nosso versículo hoje demonstra que Jesus viveu uma vida totalmente humana
que incluiu “clamores e lágrimas fervorosos”. Por causa da Sua humanidade, temos a
certeza que um grande Sumo Sacerdote pode Se identificar com as nossas “fraquezas”
(Hebreus 4.15).
Embora sejamos consolados por saber que Jesus entende, também sabemos que
Ele é um exemplo para nós. As Suas orações agonizantes estavam em submissão
Àquele “que poderia salvá-lO da morte” (5.7). Dizer sim em reverente submissão a
Deus não significa que o nosso caminho será fácil. Na verdade, poderá ser mais difícil.
No entanto, a nossa confiança é que seremos “ouvidos”, como Jesus foi.

Oração de Hoje
Senhor, que o Teu Espírito Santo me encha para que a Tua vontade, não a minha, seja
feita em mim.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Geoff Kunselman, Superintendente Distrital, Northwestern Ohio
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3 0 º DIA
Segunda-feira, 30 de Maio de 2022

R

Jeremias 29:12
Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei.

Reflexões das Escrituras
Um dos paradoxos de viver num mundo caído é que coisas más acontecem a pessoas
boas e coisas boas acontecem a pessoas más.
O versículo de hoje é parte de uma carta que Jeremias escreveu a mais de três
mil judeus que se encontravam no exílio por causa da sua desobediência voluntária.
Quer as nossas circunstâncias negativas cheguem até nós por causa da nossa própria
rebelião ou como resultado de vivermos num mundo caído, este versículo traz grande
esperança.
Independentemente do motivo pelo qual nos encontramos no “exílio” de Deus,
Jeremias traz boas notícias. Deus diz: “Orareis a mim, e eu vos ouvirei.” O versículo
13 acrescenta: “E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso
coração.”
A frase “de todo o coração” é essencial. Deus não apenas nos ouve; Ele escuta
quando ouve o clamor de uma pessoa que não retém nada. 2 Crônicas 16.9 lembranos que Deus procura apoiar aqueles cujos corações são completamente dEle. Ele vos
ouvirá, vos escutará e vos livrará.

Oração de Hoje
Pai, ouve o nosso clamor! Ajuda-nos no nosso mundo de exílio a sermos testemunhas
que apontam os outros para Ti – um Deus que ouve, escuta e livra.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Ron DeWitt, Superintendente Distrital, East Tennessee
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3 1 º DIA
Terça-feira, 31 de Maio de 2022

R
Tiago 1:6
Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; pois o que duvida é semelhante à onda do
mar, impelida e agitada pelo vento.

Reflexões das Escrituras
Quando se trata de oração, pode haver uma luta real com a fé e com a dúvida.
Trazemos ao Senhor os nossos pedidos de oração e muitas vezes questionamo-nos se
Ele responderá. As nossas dúvidas podem surgir de fracassos passados, sentimentos de
inadequação ou até mesmo de uma compreensão pouco clara do relacionamento de
Deus conosco. Mesmo como irmão de Jesus, Tiago teve que superar as suas próprias
dúvidas para realmente crer (veja Marcos 3.21; João 7.5).
Tiago fala da dúvida como uma oscilação entre ideias contraditórias, muito
parecido com um barco a ser soprado de um lado para o outro pelo vento. A chamada
para crer sem duvidar significa ter uma confiança inabalável no caráter e no amor
de Deus. A oração é a oportunidade de trazer os nossos cuidados, preocupações e
confissões ao Senhor, que é fiel e verdadeiro. Nunca precisamos duvidar da realidade
e imutabilidade do amor de Deus por nós. Podemos caminhar e falar com o nosso
Salvador em todos os momentos, com total confiança na Sua presença fiel. Jesus está
conosco!

Oração de Hoje
Jesus, perdoa-me quando o meu foco tem sido nas incertezas da vida e não em Ti!
Confio no Teu amor infalível e escolho caminhar em obediência fiel como Teu/Tua
discípulo(a). Faço os meus pedidos com total confiança em Ti.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Mark Lehman, Superintendente Distrital, Southwest Oklahoma
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3 2 º DIA
Quarta-feira, 1 de Junho de 2022

R

Tiago 5:13
Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores.

Reflexões das Escrituras
Creio que todos concordamos que a oração mais comum oferecida a Deus é o clamor
por ajuda. Quando enfrentamos circunstâncias esmagadoras e decisões difíceis e
nos encontramos em apuros, parece natural que oremos. Embora isso faça sentido,
a realidade para muitos é que a oração é vista como o último recurso. Só depois de
termos esgotado a nossa capacidade de procurar soluções é que nos desesperados o
suficiente para clamar a Deus.
As palavras de Tiago falam a pessoas que estão presas nas alegrias e provações
naturais da vida quotidiana – pessoas que reconhecem que “sem [Jesus] nada [podem]
fazer” (João 15.5). As provações e as alegrias da vida são um convite maravilhoso para
desenvolver uma vida de total dependência de Deus enquanto fazemos a jornada. Está
lutando com alguma coisa na vida? Ore. Está celebrando coisas boas? Ore. O convite
é para aprender o que significa confiar em Deus em cada momento da vida diária e
permitir que a Sua presença se torne conhecida nos nossos corações, atitudes e ações.

Oração de Hoje
Pai Celestial, não conheço a alegria ou a tristeza que este dia trará, mas posso
vivenciá-las Contigo? Vivo este dia ansioso em ouvir a Tua voz. Torna-me consciente
da Tua presença.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Scott Shaw, Superintendente Distrital, Intermountain
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3 3 º DIA
Quinta-feira, 2 de Junho de 2022

R
Tiago 5:16
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes
curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.

Reflexões das Escrituras
Alguma vez vivemos num tempo mais dividido? Deus quer curar a divisão. Se
chegarmos, em humildade, para orar uns pelos outros, Deus pode nos curar. Quero
muito experimentar o tipo de cura que quebra as barreiras – o tipo de cura que traz
unidade, alinhamento e paixão à nossa missão compartilhada.
No entanto, a necessidade de confissão pode ser assustadora. Não quero analisar
como é que contribuo para a divisão. Quais são os meus pecados? O que estou
publicando? Como estou falando com os outros? Como tenho agido? Se quiser
ser uma “pessoa justa” que ora poderosa e eficazmente, então devo primeiro olhar
honestamente para mim mesmo, reconhecer os meus pecados, confessá-los, orar com e
pelos outros e experimentar a cura que Deus quer realizar.
Quero ser um discípulo semelhante a Cristo que ora com poder e eficácia.

Oração de Hoje
Deus, ajuda-me a me tornar no tipo de pessoa que procura a cura. Dá-me olhos para
ver a minha duplicidade. Dá-me humildade para confessar. Concede-nos a cura que
tanto desejas realizar. Abençoa a Igreja com mais discípulos semelhantes a Cristo.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Mike Kitsko, Superintendente Distrital, Eastern Michigan
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3 4º DIA
Sexta-feira, 3 de Junho de 2022

R
Daniel 9:18b-19
Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças,
mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve; ó Senhor, perdoa; ó Senhor, atendenos e age; não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu; porque a tua cidade e
o teu povo são chamados pelo teu nome.

Reflexões das Escrituras
Enquanto esperamos no Senhor durante estes dias de oração pessoal e corporativa,
Daniel exemplifica como a confissão é importante para qualquer um que esteja
verdadeiramente buscando por uma intervenção sobrenatural de Deus. Os primeiros
dezessete versículos de Daniel 9 são uma aceitação de responsabilidade pelos pecados
e fracassos do passado de Israel. As palavras de Daniel caem de tristeza e remorso.
Ele reconhece humildemente que o seu desejo de ser libertado só poderia ser possível
por causa da “grande misericórdia” de Deus (v. 18). Então vem o grande pedido no
versículo 19: “Ó Senhor, ouve; ó Senhor, perdoa; ó Senhor, atende-nos e opera sem
tardar!”
Felizmente, a obra de Deus em nossas vidas não se baseia na nossa bondade. Em
vez disso, baseia-se na nossa honestidade. Quando confessamos e nos arrependemos
dos nossos pecados e injustiças, Ele chega-Se à frente e aplica misericórdia (liberta-nos
da penalização que merecemos). Ele escuta. Ele perdoa. Ele ouve. Ele age.
Porque é que Deus escuta, perdoa, ouve e age? Daniel responderia assim: para que
o nome de Deus seja honrado por aqueles que o testemunham.

Oração de Hoje
Pai, mantém-nos sensíveis à convição do Teu Espírito Santo. Que os nossos espíritos
sejam rápidos em confessar, humildes em receber o perdão e cuidadosos com o Teu
dom de misericórdia para que nós, que levamos o Teu nome, possamos representar-Te
adequadamente.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Tim Kellerman, Superintendente Distrital, Northeastern Indiana
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3 5 º DIA
Sábado, 4 de Junho de 2022

R

1 Pedro 3:12
Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos
às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males.

Reflexões das Escrituras
Há alguns anos, os nossos filhos e netos passaram um dia no lago com amigos. Os
netos estavam divertindo-se muito com os outros pequenos, nadando no lago. Sem
se aperceber, o nosso neto, tinha ido para as águas profundas e de repente estava em
sérios problemas. Ele começou a gritar por ajuda, mas havia muito vento e comoção
de todas as pessoas à volta. Ninguém ouviu os seus gritos – isto é, ninguém, exceto
a mãe. Com ouvidos que apenas uma mãe tem para com os seus filhos, ela foi capaz
de discernir o seu grito desesperado acima de todos os outros barulhos e pôs-se
instantaneamente a caminho com grandes golpes de amor, correndo para o socorrer.
Estou convencido de que, da mesma forma, o nosso Pai ouve os nossos gritos acima
de todos os outros barulhos quando estamos em profunda necessidade. Talvez a nossa
maior necessidade seja simplesmente reconhecer quando estamos acima das nossas
capacidades. Senhor, ouve o nosso clamor!

Oração de Hoje
Confessamos que nestes dias, as águas parecem profundas e os ventos à nossa volta
obscurecem o nosso desespero. Mas Tu, ó Senhor, ouve os nossos clamores. Levantanos das águas profundas. Põe os nossos pés em terra firme.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Rob Songer, Superintendente Distrital, Central California
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PENTECOS TES
Domingo, 5 de Junho de 2022

R

1 João 5:14
E esta é a confiança que temos para com ele: que, se pedirmos alguma coisa segundo
a sua vontade, ele nos ouve.

Reflexões das Escrituras
O escritor fala da “confiança que temos nEle”, e restringe esta ideia de confiança ao
que podemos pedir a Deus – ou seja, podemos “pedir qualquer coisa de acordo com a
Sua vontade”.
Muitas vezes levamos a Deus as coisas da nossa própria vontade. Temos as nossas
listas, as nossas esperanças, e temos as ideias do que pensamos e do que podemos
arcar, e as levamos a Deus em oração. O escritor de 1 João sugere a ideia de que
discernir a vontade de Deus antes de pedir qualquer coisa constrói confiança na nossa
jornada de oração.
1 João 5.14 convida-nos a chegar ao Pai e humildemente perguntar: “Pai, o que
está na Tua lista de oração para eu falar Contigo hoje?” Esta situação tem o aroma de
Jesus no jardim do Getsêmani, ao dizer: “Não se faça a minha vontade, mas a Tua”
(Lucas 22.42).

Oração de Hoje
Pai, reconheço a Tua soberania sobre a minha vida. Ajuda-me a submeter-me à Tua
vontade. Que o meu coração esteja diante de Ti, a minha mente cheia das palavras do
Teu Espírito e o meu espírito cheio da Tua presença. Que a Tua vontade seja feita.

Reflexões do Diário de Oração
O que o Espírito Santo está dizendo a você hoje sobre proteção, direção e revelação do
Senhor para a sua vida e para a vida da Igreja?

—Mark Collins, Superintendente Distrital, Canada Atlantic
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R
Acreditamos que Deus abençoou o seu tempo ao juntar-se aos nazarenos em torno
da Região EUA/Canadá, ao ter orado e ouvido o Espírito Santo durante a sua leitura
do Diário de Oração. O que o Senhor lhe revelou durante este período de oração?
Queremos saber!
Para isso, o Escritório Regional dos EUA/Canadá providenciou um link
sobre reflexões de oração para ouvi-lo. Você pode encontrar o link em www.
usacanadaregion.org/pray e também ao digitalizar o código QR abaixo:

Obrigado por seu compromisso em orar pela proteção, direção e revelação para o povo
chamado nazareno!
Seu parceiro no ministério,
Dr. Stan Reeder
Diretor Regional EUA/Canadá
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Acreditamos que Deus abençoou seu tempo ao juntar-se aos
nazarenos em torno da Região EUA/Canadá, ao ter orado e ouvido
o Espírito Santo durante a sua leitura do Diário de Oração. O que o
Senhor lhe revelou durante este período de oração? Queremos saber!
Para isso, o Escritório Regional dos EUA/Canadá providenciou um link
sobre reﬂexões de oração para ouvi-lo.
Você pode encontrar o link em www.usacanadaregion.
org/pray e também ao
digitalizar o código QR ao lado:
Obrigado por seu compromisso em orar pela proteção,
direção e revelação para o povo chamado nazareno!
Seu parceiro no ministério,
Dr. Stan Reeder
Diretor Regional EUA/Canadá

“A oração é, certamente, o grande meio de aproximação a Deus.”
Estas palavras escritas por João Wesley em 1760 são, ainda hoje,
verdadeiras. A oração não só nos leva a uma comunhão íntima
com o nosso Deus amoroso, mas também nos permite expressar
livremente todos os nossos sentimentos de alegria e tristeza
Àquele que ouve, cura e transforma nossas almas e nossas
comunidades.
Este livro é um convite para participar da iniciativa de oração
de Mobilização Meio Milhão e passar 36 dias, terminando com
Pentecostes, buscando a visão de Deus tanto para a igreja na
Região dos EUA/Canadá como na sua vida pessoal. Junte-se
a nazarenos em todo o Canadá e Estados Unidos na busca da
proteção, direção, e revelação de Deus e no compartilhar do que o
Espírito Santo está lhe dizendo. Da conﬁssão e intercessão à ação
de graças e adoração, esta coleção de devocionais é, em muitos
aspectos, uma cartilha no “grande meio de aproximação a Deus”.
Consulte a capa interna para obter mais informações sobre a
chamada à oração Mobilização do Meio Milhão!
www.usacanadaregion.org/pray

