2021

Faithful and True Witness
Revelation 1:5; 3:14, 19:11

10

1:5 “and from Jesus Christ, who is the faithful
witness, the firstborn from the dead, and the
ruler of the kings of the earth.”

Dias
de
oração

3:14 “To the angel of the church in Laodicea
write: These are the words of the Amen, the
faithful and true witness, the ruler of God’s
creation.”

day 1

19:11 “I saw heaven standing open and there
before me was a white horse, whose rider is

called Faithful and True. With justice he judges
and wages war.”
In a world where faithfulness and truth are increasingly
rare, Lord Jesus, we adore you because you are the
faithful and true witness. In these three passages, we
read this true description of your nature and character.
We praise you because you are the faithful and true
witness in your dealings with the church. We praise you
because you are true and faithful in your judgments. We
love you because in you we have a saviour who is true
and faithful in revealing to us the true nature and works
of God.
Forgive us for not being faithful and true witnesses of
yours in our homes and in our dealings with one another.
Lord Jesus we ask for forgiveness for those times when
we have refused to see or listen to your faithful and true

witness in others. Please forgive us for the times we
have avoided speaking the truth to ourselves. Forgive
us also for the times when we have been ambivalent and
lukewarm, because we were afraid or wanted to please
others, and thereby failed to treat justly those who were
depending on us.
Jesus, thank you for the ways in which you have revealed
your truth to each of us and our families. Thank you for
the freedom and joy this truth has brought us. Thank you
for revealing yourself and blessing the work of SIM over
the last century and more. We thank you for revealing
yourself through us to the people you have called us to
serve.
Heavenly Father, in a world which is increasingly devoid
of truth, we pray you will help us be faithful and true
witnesses of yours in our homes and in our dealings
with one another. We pray that faithfulness and truth will
characterise our dealings with the people among whom
we serve. We pray we will be faithful and true in our
judgements. Help us to be known as faithful witnesses
of the truth. Encourage our hearts through the faithful
and true witness of our predecessors. Make us effective
witnesses of yours so that our ministries will yield fruit
that will last through the power of the Holy Spirit. Amen.

SIM Ministry
prayer request
Faithful Witness
Pray God will raise up teams of
intercessors to stand in the gap
for forgotten communities and
whose prayers will pave the way
for godly, humble workers who
will be committed to long-term,
sacrificial service.
Pray team leaders would
have grace and wisdom as
they communicate with fellow
workers and build bridges into
communities so the gospel may
be shared.
Pray for the sustainable
development of long-term
funding streams for worker
support, and the resources
needed for ministry.
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Introdução
As meditações dos 10 dias de oração deste ano foram tiradas dos nomes de Cristo no livro do
Apocalipse. Esta visão ou revelação de Jesus foi dada a uma igreja que enfrentava intensa perseguição. Que
imagens de Jesus recebemos? Vemos um Jesus que está totalmente no controle dos assuntos humanos,
independentemente da aparência das coisas. Aprendemos que o plano de Deus está no caminho certo e
não pode ser frustrado. Vemos que Jesus queria encorajar sua igreja a ser fiel.
Como a Bíblia de estudo africana diz: “Por causa da vitória de Jesus Cristo, eles também serão vitoriosos.
Algumas outras igrejas, porém, viviam de acordo com os valores de um mundo hostil. Essas igrejas
precisavam ser despertadas, lembradas de que a honra, a riqueza e o poder que este mundo valoriza
passarão. É Jesus e aqueles que fazem sua vontade que durarão para sempre. O Apocalipse mostra o
poder de Deus para estabelecer seu reino final, apesar de toda oposição.”
A imagem de Jesus que recebemos do Apocalipse é um encorajamento para todos nós durante esses
tempos difíceis de desafios globais e pessoais em nossas vidas e ministérios. Esses nomes de Jesus são
caleidoscópicos. Estudá-los revela as diferentes facetas de sua beleza, magnificência e majestade. Que
você se sinta encorajado ao meditar em cada um desses nomes.
Esta meditação foi preparado por Doutor Bulus Galadima, ex-reitor do Seminário Teológico Evangélico de
Jos (JETS) na Nigeria e corrente reitor de pós-graduação na Universidade Biola, nos Estados Unidos. Está
no setor de educação superior há 20 anos, e também tem desempenhado papéis pastorais. Foi ordenado
sob a ECWA (Igreja Evangélica Vencendo Tudo), na Nigeria. Bulus e a sua esposa, Rose, são apaixonados
pela mentoria de jovens líderes cristãos. São abençoados com quatro filhos e três netos.

Testemunha Fiel e Verdadeira
Apocalipse 1:5; 3:14; 19:11
e da parte de Jesus Cristo, a Fiel Testemunha, o Primogênito dos mortos e o Soberano dos
reis da terra. Àquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados.
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e
verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Eu vi o céu aberto e diante de mim estava um cavalo branco, cujo cavaleiro é chamado Fiel e
Verdadeiro. Com justiça, ele julga e trava guerra.

Dia 1

Num mundo onde a fidelidade e a verdade são cada vez
mais raras, Senhor Jesus, nós te adoramos porque tu és
a testemunha fiel e verdadeira. Nessas três passagens,
lemos esta verdadeira descrição de sua natureza e
caráter. Nós o louvamos porque o Senhor é a testemunha
fiel e verdadeira em seu relacionamento com a igreja.
Nós te louvamos porque o Senhor é verdadeiro e fiel
em seus julgamentos. Nós te amamos porque em o
Senhor temos um salvador que é verdadeiro e fiel em
nos revelar a verdadeira natureza e as obras de Deus.
Perdoe-nos por não sermos suas testemunhas fiéis
e verdadeiras em nosso lar e no trato uns com os
outros. Senhor Jesus, pedimos perdão pelas vezes em
que nos recusamos a ver ou ouvir o seu testemunho
fiel e verdadeiro nos outros. Por favor, perdoe-nos
pelas vezes em que evitamos falar a verdade para nós
mesmos. Perdoe-nos também pelas vezes em que
fomos ambivalentes e mornos, porque tínhamos medo
ou queríamos agradar aos outros e, portanto, deixamos
de tratar com justiça aqueles que dependiam de nós.

Jesus, obrigado pelas maneiras como revelou a sua
verdade a cada um de nós e às nossas famílias. Obrigado
pela liberdade e alegria que esta verdade nos trouxe.
Obrigado por se revelar e abençoar o trabalho da SIM
ao longo do último século e muito mais. Agradecemos
por se revelar através de nós para as pessoas que você
nos chamou para servir.
Pai Celestial, em um mundo cada vez mais desprovido
de verdade, oramos que o Senhor nos ajude a ser suas
testemunhas fiéis e verdadeiras em nosso lar e em
nosso relacionamento uns com os outros. Oramos para
que a fidelidade e a verdade caracterizem nosso trato
com as pessoas entre as quais servimos. Oramos para
que sejamos fiéis e verdadeiros em nossos julgamentos.
Ajude-nos a ser conhecidos como testemunhas fiéis
da verdade. Encoraje nossos corações por meio do
testemunho fiel e verdadeiro de nossos predecessores.
Torne-nos suas testemunhas eficazes para que nossos
ministérios produzam frutos que durarão pelo poder do
Espírito Santo. Um homem.

Pedidos de oração
para os ministérios
da SIM

Testemunha fiel
Ore para que Deus levante equipes
de intercessores para ocupar
o espaço pelas comunidades
esquecidas e cujas orações
pavimentem o caminho para
obreiros piedosos e humildes que
estarão comprometidos com o
serviço sacrificial de longo prazo.
Ore para que os líderes de equipe
tenham graça e sabedoria ao se
comunicarem com os colegas de
trabalho e construir pontes nas
comunidades para que o evangelho
seja compartilhado.
Ore pelo desenvolvimento
sustentável de fluxos de
financiamento de longo prazo
para o apoio ao trabalhador e
os recursos necessários para o
ministério.

Primeiro e último
Apocalipse 1: 17-18; 2:8
“Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita em mim e
disse: “Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Vivente; Eu estava morto e agora
veja, estou vivo para todo o sempre! E eu possuo as chaves da morte e do Hades.”
“Escreve ao anjo da igreja em Esmirna: Estas são as palavras daquele que é o Primeiro e o
Último, que morreu e voltou à vida.”

Dia 2

Jesus, nós te adoramos porque o Senhor é o primeiro
e o último. O Senhor está no controle de tudo porque
está no início e no fim e no meio. Nós te louvamos por
sua mão graciosa sobre nós. Sua palavra nos ensina que
você não quebrará uma cana quebrada e não apagará
uma luz bruxuleante. Você está familiarizado com nosso
quadro. Você sabe que somos fracos. Porque o Senhor
é o primeiro e o último, não teremos medo.
Como seus discípulos, vocês podem nos perdoar por
viver com medo da morte.
Senhor Jesus, estamos rodeados por tantas coisas que nos
induzem ao medo e que não podemos controlar. Pode ser
que sejamos impotentes, não tenhamos influência, nem
dinheiro, nem amigos proeminentes, sejamos estéreis,
estamos preocupados com nossa saúde ou com a saúde
debilitada de um cônjuge ou filho, ou não sejamos o
suficiente para nos aposentarmos, entre muitos outros
medos. Jesus, que conhece o fim de um assunto desde o
início, nós o ouvimos dizer: “Não tenha medo”.
Agradecemos porque o Senhor prometeu estar conosco
até o fim dos anos. Obrigado pelo conforto e garantia

de que aqueles que amamos que nos precederam estão
agora em sua presença e que algum dia nós também
participaremos desta ressurreição.
Amado Salvador, nós nos abandonamos à misericórdia
de seu amor por nós. o Senhor é aquele que segura
nossa mão na batalha. Dê-nos coragem para confiar
em você nossos medos e preocupações e nossas
incógnitas, nossa ansiedade sobre a falta de números
impressionantes, apesar de nosso trabalho árduo. Que
possamos sentir seu toque e ouvir sua voz de conforto
hoje. Ajude-nos a acalmar nossos corações e acalmar
nossas mentes aceleradas.

Pedidos de oração
para os ministérios
da SIM

Pela liberdade
Por liberdade para que a possa
SIM fornecer apoio, treinamento
e incentivo aos trabalhadores
envolvidos no combate ao tráfico e
ministério aos vulneráveis.

Inunde nossos corações com sua paz e a certeza de sua
presença permanente.

Pelos mais de 25 trabalhadores de
14 países que estão participando
das reuniões regulares, para que
sejam encorajados e abençoados
com o apoio da rede.

Jesus, livra-nos do medo da morte. Cresça em nossos
corações a confiança e a certeza de que também
compartilhamos de sua vitória sobre a morte. Ajudenos a proclamar com ousadia entre as pessoas a quem
servimos que Cristo é o primeiro e o último, que morreu
por nossos pecados e agora vive para nunca mais
morrer. Aleluia! Um homem!

Para novos ministérios de combate
ao tráfico começando na Nigéria
e na Costa do Marfim; para M na
Nigéria, enquanto ela desenvolve
um novo projeto de prevenção
com as igrejas da ECWA, e para
T&H, quando elas estabelecem um
abrigo para mulheres traficadas.

Primeiro nascido dentre
os mortos
Apocalipse 1:5
“e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o
governante dos reis da terra”.
Jesus, nós te louvamos porque você tem poder sobre a
morte. O Senhor é o primeiro a ressuscitar dos mortos.
O Senhor conquistou o pecado e a morte. Nenhum dos
dois poderia mantê-lo prisioneiro.

Dia 3

Agradecemos por nos libertar do poder do pecado
e da morte. Agradecemos por prometer àqueles que
confiam em você a liberdade da escravidão do pecado
nesta vida e a ressurreição dos mortos.
Livra-nos do medo da morte. Como suas filhas e filhos,
capacitem-nos a compartilhar esta mensagem de vitória
sobre a morte com ousadia. Ajude-nos a viver nossas
vidas e a cumprir nossos ministérios, proclamando com
ousadia: “para nós viver é Cristo e morrer é lucro”.
A morte é temida pelos seres humanos. É o inimigo
mortal humano. Os seres humanos não encontraram uma
cura para isso. Na cultura bíblica e na cultura africana, o
primogênito, especialmente o filho do sexo masculino,
é homenageado e ocupa um lugar especial na família e
na sociedade. Jesus é o primeiro nascido dos mortos,
o que significa que ele tem um privilégio especial. Um
provérbio africano diz que se uma pessoa promete lhe
dar uma camisa, olhe o que ela está vestindo, pois isso
é uma indicação do tipo de roupa que você receberá.
Jesus prometeu que aqueles que confiam nele voltarão

a viver, mesmo que morram. Desde que ele ressuscitou
dos mortos, podemos confiar em sua promessa. Ele
está à nossa frente. Aleluia!
Como filhos de Deus, ajudem-nos a viver nossas vidas
na confiança da vida eterna, sabendo que o que Jesus
tinha, nós também receberemos. Dê-nos confiança
para pregar essas boas novas a um mundo obcecado
pela imortalidade, mas que está procurando por ela nos
lugares errados.

Pedidos de oração
para os ministérios
da SIM

Ministérios de
Negócios
Louvado seja Deus pela recente
carta branca sobre ministérios
de negócios, pelo início de uma
equipe global e pelo crescimento de
alguns centros regionais.
Ore pelos líderes dos ministérios
de negócios e outros enquanto
eles consideram como o SIM pode
colocar profissionais para servir
estrategicamente em todo o mundo.
Ore por sabedoria e orientação ao
investirmos em microempresas
em um momento em que isso é tão
relevante no mundo COVID +.

Rei dos Reis
Apocalipse 17:14; 19:16
“Eles farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro triunfará sobre eles porque é Senhor
dos senhores e Rei dos reis - e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis seguidores.”
“Em seu manto e em sua coxa ele tem este nome escrito: REI DOS REIS E SENHOR
DOS SENHORES.”

Dia 4

Em nosso mundo, existem muitas pessoas poderosas
que controlam pessoas, nações, eventos, sistemas,
estruturas e cujas palavras têm muito peso e afetam
a nós e ao nosso testemunho, Jesus, nós te adoramos
porque você é mais poderoso do que qualquer um
deles e é vitorioso sobre todos os negócios do mundo.
Nenhum de seus planos pode ser frustrado. Lembramos
nossos corações fracos e declaramos que você é REI
DOS REIS E SENHOR DOS SENHORES.
Perdoe-nos por nossa falta de coragem em nosso
serviço. Encoraje nossos corações com a certeza de
que, como seus servos, somos vencedores nesta
batalha contra os reis deste mundo. Você é o Rei dos
Reis e Senhor dos Senhores. Em seu nome poderoso e
vitorioso, oramos. Um homem.
Agradecemos por seu poder de sustentação sobre o
mundo. Se você nos tivesse deixado à nossa loucura,
teríamos sido destruídos. Obrigado por sua graça e por
não permitir que o mal sempre tenha o seu caminho.
Choramos a você porque o mundo está travando uma
guerra contra os inocentes, os fracos, os pobres e seus

servos. Dê-nos fé para lutar esta batalha com sua força
e usando suas estratégias. Oramos por todos aqueles
que estão lutando contra sistemas, estruturas e povos
corruptos em nosso mundo, mesmo que não sejam seus
filhos. Ajude-nos a encontrar maneiras de colaborar com
eles nesta batalha justa para desmantelar estruturas e
sistemas ímpios.
Nesta batalha contínua, o Senhor Jesus nos ajuda a
não travar essa guerra em nossas próprias forças ou a
empregar estratégias mundanas. Que a sua vontade
seja feita aqui na terra como no céu. Jesus que a sua
glória e verdade sejam ouvidas. Que o Espírito do
Senhor venha sobre nós e nos unja para pregar boas
novas aos pobres. Ajude-nos a proclamar a liberdade
para os prisioneiros e a recuperação da visão para os
cegos. Ajude-nos a libertar os oprimidos e a proclamar
o ano da graça do Senhor. Um homem!

Pedidos de oração
para os ministérios
da SIM

Esperança de vida
Ore por nossos ministérios e
igrejas parceiras que estão
respondendo ativamente aos
impactos do COVID-19 por meio de
esforços de extensão e socorro.
Ore pelas necessidades financeiras
de nossos ministérios Esperança
para a Vida - que o SENHOR
levante apoio local e internacional
por meio de doadores e parceiros;
e para obter sabedoria e
orientação enquanto vários de
nossos ministérios exploram
oportunidades de meios de
subsistência para capacitar aqueles
que são vulneráveis.
Ore por parcerias fortes e eficazes
com ministérios com ideias
semelhantes, para que possamos
trazer esperança e dar vida por
meio de ministérios de assistência,
prevenção, desenvolvimento,
medicina e equipar igrejas.

Rei das Nações
Apocalipse 15:3
“e cantou a canção do servo de Deus Moisés e do Cordeiro:
“Grandes e maravilhosos são seus feitos,
Senhor Deus Todo-Poderoso.
Justos e verdadeiros são os seus caminhos,
Rei das nações.”

Dia 5

Jesus te adoramos porque você é o verdadeiro rei de
todos os povos. As nações são suas por direito. Nós os
abençoamos por seus feitos verdadeiramente grandes
e maravilhosos no passado e hoje. Seus caminhos
são justos e verdadeiros. Cantamos para você com as
nações porque a salvação pertence a você. Que nossa
adoração seja aceitável para você.
Perdoe-nos por desprezar seus grandes e maravilhosos
feitos em nossas vidas. Perdoe-nos por compartilhar
sua glória.
Perdoe-nos pelas vezes em que nos instalamos como
reis sobre nossos negócios, sobre os outros ou sobre
as pessoas a quem servimos. Perdoe-nos pelas vezes
em que instalamos os ricos e poderosos sobre nós e
os outros. Por favor, liberte-nos de nossa escravidão a
nós mesmos, aos nossos desejos, ao agradar aos outros
e aos métodos e estratégias mundanos em nosso
ministério.
Agradecemos porque você atendeu aos nossos
anseios e anseios profundos. Vezes sem conta, você

transformou nosso luto em dança. Você nos libertou de
nossos pecados e nos deu uma nova herança em você.
Jesus, ensine-nos diariamente a renunciar à realeza de
nossas vidas por você. Ajude-nos a instalá-lo como rei
sobre as pessoas que servimos. Livra-nos de qualquer
lealdade nacional que prejudique nossa lealdade a você
como nosso rei. Senhor Jesus, abençoe nossos esforços
para torná-lo famoso e rei sobre as nações. Que todos
os povos te louvem! Que todos os povos te louvem! Em
seu poderoso nome nós oramos. Um homem.

Pedidos de oração
para os ministérios
da SIM

Rádio e mídia
Ore pelo Projeto Torre na ELWA
na Libéria. Uma velha torre de
300 pés FM tem que ser derrubada
e uma nova torre de 340 pés
erguida. Ore para que a velha
torre permaneça de pé até que a
nova seja erguida.
Ore pela Rádio Lilanguka em
Mangochi, Malawi. Esta estação
de rádio FM está no ar há apenas
alguns anos e está alcançando o
povo Yao, que vive em quatro países.
Ore por uma boa representação da
SIM na próxima Convenção NRB
(National Religious Broadcasting) em
Dallas, Texas, de 21 a 24 de junho.

Leão da tribo de Judá e Cordeiro de Deus
Apocalipse 5: 5-6
“Então um dos anciãos me disse: “Não chores! Veja, o Leão da tribo de Judá, a Raiz de Davi,
triunfou. Ele é capaz de abrir o livro e seus sete selos.” Então eu vi um Cordeiro, parecendo
ter sido morto, de pé no centro do trono, rodeado pelas quatro criaturas vivas e os anciãos.
O Cordeiro tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda
a terra.”

Dia 6

Jesus, o Leão da tribo de Judá e o Cordeiro de Deus, nós
te adoramos. Nós o elogiamos porque você é assustador
e acessível. Você é poderoso e gentil. Como Leão, você
esmaga Satanás sob seus pés. E como o Cordeiro de
Deus, você satisfaz a ira de Deus contra nossos pecados.
Você é nosso Deus e criador, mas também nosso irmão e
amigo. Não há ninguém como você.
Perdoe-nos pelas vezes em que abusamos de sua
acessibilidade e proximidade. Lembre-nos de seu poder,
sua majestade e do medo terrível que lhe é devido.
Agradecemos por ter assumido a forma de homem e
por habitar entre nós. Cordeiro de Deus, agradecemos
hoje e todos os dias pelo incrível preço que pagou para
adquirir o nosso resgate. Você depositou sua glória
divina e se tornou humano, levando nossos pecados e
sofrendo e morrendo por nós.
Jesus, Leão e Cordeiro, por favor, ensine-nos a sermos
confiantes e compassivos em nossas relações uns com
os outros e em nossos ministérios. Que possamos
aprender a renunciar a nossos direitos, ou de qualquer
coisa que consideremos valiosa, até mesmo nossas

próprias vidas, a fim de nos reconciliarmos com nossos
irmãos e irmãs e levar as pessoas ao conhecimento
salvífico de Cristo.
Jesus, perdoe-nos por usar nossa força e privilégios
para servir a nós mesmos, em vez de servir a você e
aos outros. Leão da tribo de Judá, perdoe-nos também
pelos tempos em que fomos tímidos. Lembre-nos de
que estivemos sentados com você nos reinos celestiais.
Dê-nos sabedoria para equilibrar nossa força e
privilégios com a humildade de servir aos outros e assim
honrá-lo. Em seu nome precioso e poderoso, oramos.
Um homem.

Pedidos de oração
para os ministérios
da SIM

Artes
Ore para que nossos artesãos
tenham oportunidades de
compartilhar sua mensagem e a
razão pela qual criam o trabalho
que realizam.
Ore para que Deus levante e
mobilize mais artesãos para se
juntar às equipes existentes,
especialmente em locais de acesso
criativo onde as artes provaram
ser maravilhosas em abrir portas e
corações.
Ore por um senso crescente de
comunidade entre os trabalhadores
de artes da SIM, em toda a nossa
grande diversidade geográfica,
linguística e de atividades.

Governante dos reis da terra
Apocalipse 1:5
“e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o governante
dos reis da terra”.

Dia 7

Senhor Jesus, nós te adoramos porque você é o
verdadeiro governante dos reis da terra. Todos os
reis têm autoridade porque você os colocou ou
permitiu que estivessem lá. Eles são, em última análise,
responsáveis por você. Você disse a Pilatos que ele não
tinha autoridade sobre você, a menos que lhe tivesse
sido dada de cima. Os reis da terra não têm autoridade
final - só você. Os corações dos reis estão em suas
mãos. Você pode anulá-los. Toda autoridade no céu e
na terra foi dada a você. Reconhecemos você como o
verdadeiro governante dos reis da terra.
Senhor, perdoe-nos pelas vezes em que abusamos de
nossas posições de privilégio ou liderança e lideramos
como se tivéssemos autoridade final. Perdoe-nos pelos
momentos em que atribuímos a glória devida a você
aos governantes terrenos. Também nos perdoe por
temer os governantes terrenos mais do que tememos
você. Livra-nos do medo dos líderes terrenos que só
podem destruir nossos corpos, mas não nossas almas.
Jesus, dá-nos a coragem e a ousadia dos apóstolos e
santos da antiguidade que escolheram obedecer-te,
em vez dos governantes terrenos. Ensine-nos a temer
apenas você.

Jesus, agradecemos por governantes e líderes piedosos.
Oramos por todos os líderes em nossas áreas de ministério,
para que vejam seu papel como algo confiado a você.
Ensine-nos como andar com esses líderes, de forma que
eles ajam com justiça e caminhem humildemente com
você e que em suas esferas de influência, a justiça desça
como água e a retidão como um riacho sem fim. Em seu
nome nós oramos. Um homem.

Pedidos de oração
para os ministérios
da SIM

Próxima geração
Ore para que nossos líderes de
jovens em todo o mundo tenham
discernimento de coração e
mentes sábias ao perceberem as
necessidades de nossos jovens e
encontrarem maneiras criativas de
alcançá-los e discipulá-los.
Ore pelas crianças órfãs e
abandonadas que estão sendo
cuidadas em iKhethelo Children’s
Village em KwaZulu-Natal, África
do Sul, para que recebam uma
boa educação e cresçam em seu
relacionamento com Jesus Cristo.
Por favor, ore por Nokdang e
Among, que ensinam inglês
para estudantes universitários
na Tailândia, onde os cristãos
representam apenas um por cento
da população. Eles integram uma
cosmovisão, valores e princípios
bíblicos em todos os seus planos
de aula.

Governante da criação de Deus
Apocalipse 3:14
“Ao anjo da igreja em Laodicéia escreve: Estas são as palavras do Amém, a fiel e verdadeira
testemunha, o governante da criação de Deus.”

Dia 8

Precioso Jesus, governante da criação, nós te louvamos
porque tudo que você fez é lindo. Juntamos toda a
criação com admiração e admiração por sua obra.
Seja pela manhã, à tarde ou à noite; seja vendo,
ouvindo, tocando, cheirando ou saboreando; estamos
hipnotizados pela sabedoria, beleza, grandeza e
majestade de sua criação. Jesus, o criador, sustentador
e governante de toda a criação, nós te adoramos. Não
há ninguém como você.
Obrigado por criar cada um de nós de forma temerosa
e maravilhosa. Você nos conhece pelo nome e nos
posicionou de maneira única para cumprir seus
propósitos. Por isso, nós te agradecemos. Agradecemos
por sua sabedoria em criar e designar a igreja para
ser sua testemunha fiel e verdadeira no mundo.
Agradecemos por chamar cada um de nós para fazer
parte de seu grande propósito. Obrigado por nos dar
tudo o que precisamos para fazer a tarefa e o Espírito
Santo para nos convencer, ensinar e capacitar. Espírito
Santo, nós te amamos.
Jesus, perdoa-nos e tem piedade de nós pelas vezes
em que fizemos ídolos da tua criação; seja nós mesmos,
coisas, natureza ou nossas realizações. Perdoe-nos
pelas vezes em que pensamos que nossa própria força
nos deu o que temos. Perdoe-nos por não sermos

mordomos fiéis de sua criação. Perdoe-nos por confiar
na natureza em vez de confiar em você.
Senhor Jesus, governante da criação, ajude-nos a
desacelerar e assim desfrutar das maravilhas da sua
criação ao nosso redor. Ajude-nos a ir mais devagar e
aprender o que você pode estar nos dizendo por meio
de seu trabalho, porque sua palavra nos ensina que
“dia após dia eles falam; noite após noite eles exibem
conhecimento.” Ensine-nos a ser mordomos fiéis de sua
criação. Ajude-nos a ver o valor de cada um dos colegas.

Pedidos de oração
para os ministérios
da SIM

Diáspora
Ore por mais oportunidades para
organizações e trabalhadores
cristãos acessarem as comunidades
da diáspora tibetana, que ainda
não ouviram as boas novas de
Deus. Ore para que a segunda
geração da diáspora tibetana
acesse recursos do evangelho na
internet.
Ore pelos obreiros cristãos do
Oriente Médio que estão deixando
a região e indo para a Europa,
para que possam levar a esperança
do evangelho àqueles com quem
compartilham uma língua comum.
Ore por organizações que buscam
fornecer treinamento e orientação
para aqueles em comunidades
da diáspora que descobriram o
amor de Jesus, para que possam
compartilhá-lo de forma mais
eficaz com seus vizinhos.

Aquele que tem a espada
afiada e de dois gumes
Apocalipse 1:16; 2:12
“Em sua mão direita ele segurava sete estrelas, e saindo de sua boca estava uma espada afiada de dois gumes. Seu rosto era como o sol brilhando em todo o seu brilho.”
“Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada
afiada de dois gumes.”

Dia 9

Jesus, nós te adoramos por causa de quem você é; um
salvador santo e amoroso. Você empunha a espada para
o nosso bem para cortar fundo, expor e extirpar o que
lhe desagrada. Nós o abençoamos porque sabemos
que seu propósito é nos conformar à sua imagem.
Senhor Jesus, sabemos que vivemos em um mundo em
que a verdade é ofensiva. Por favor, perdoe-nos por não
termos falado a verdade; e por nossa rejeição, e mesmo
perseguição, daqueles que falam duras verdades para
nós pessoalmente e para nossa organização. Perdoe-nos
por comprometer a verdade em nossas interações diárias
uns com os outros. Pedimos perdão pelos momentos em
que nossa ação ou inação resultou em pessoas que não
ouviram o evangelho plenamente e se voltaram para
você. Por favor, tenha misericórdia de nós.
Jesus, use sua espada para expor nossos pecados
ocultos e hábitos que tão facilmente nos enredam.
Abra nossos olhos para ver o trabalho que você precisa
fazer em nós e abrandar nossos corações para sermos
receptivos e receptivos às suas visitas. Ensine-nos a falar
a verdade com amor para nós mesmos e para os que
estão ao nosso redor. Dê-nos coragem para poder falar

a verdade, mesmo que isso nos custe amizades, fama,
fortuna ou até mesmo nossas vidas. Ensina-nos como
manejar corretamente a palavra da verdade, aplicando-a
para penetrar em nossa alma e espírito. Jesus, ajudanos a deixar que a espada do espírito julgue os nossos
pensamentos e atitudes e os das pessoas a quem
servimos, para que nos tornemos mais semelhantes a
ti, para glória do teu nome. Que possamos nos tornar
pessoas que aceitam a disciplina e a repreensão da
espada do espírito. Que a visão do que você quer
que nos tornemos nos oprima e nos submeta de boa
vontade ao seu trabalho de renovação. Um homem.

Pedidos de oração
para os ministérios
da SIM

Oralidade
internacional
Para que Deus levante homens e
mulheres em cada país do SIM que
se tornem defensores da oralidade.
Para que Deus impressione os
pastores e líderes cristãos sobre a
eficácia da adoção de métodos de
ensino oral.
Para que Deus chame obreiros
cristãos que possam levantar
discípulos nos lugares menos
alcançados do mundo, onde a
palavra escrita é desconhecida ou
não é usada.

Palavra de Deus
Apocalipse 19:13
“Ele está vestido com um manto imerso em sangue, e seu nome é a Palavra de Deus.”

Dia 10

Senhor Jesus, quando há confusão, ansiamos por
palavras verdadeiras, palavras que podemos entender
e palavras nas quais podemos confiar. Em um mundo
que nos vê bombardeados com palavras desde o
momento em que acordamos até o momento em que
nos deitamos, é disso que precisamos. Você é a própria
Palavra de Deus. Você é a palavra da vida, pela qual
nossas almas anseiam. Nós te louvamos porque essa
palavra não está escondida de nós, mas está mais perto
de nós do que nossa própria respiração.
Jesus, perdoe-nos por aqueles momentos em que
buscamos e ouvimos outras palavras para conforto e
direção, ao invés de suas palavras. Jesus, te agradecemos
porque tu és misericordioso e não nos deixaste à nossa
loucura e rebelião. Obrigado por falar sua palavra em
nossos momentos mais sombrios. Obrigado por estar
sempre pronto para nos falar quando confessamos
nossos pecados e nos aproximamos de você.
Palavra de Deus, confessamos que precisamos de você
hoje e todos os dias. Podemos confiar em cada palavra
sua. Você é a lâmpada para os nossos pés e uma luz para
o nosso caminho. Uma palavra que nunca falhará. Aleluia!
Jesus, você é a Palavra de Deus, a palavra da verdade. Você
é a palavra de quem nos ama. Em meio à cacofonia que

nos acena, que possamos aprender a ouvi-lo claramente
para que possamos discernir qual caminho precisamos
trilhar. Tenhamos a coragem de caminhar obedientemente
no caminho que nos foi traçado. Que possamos ouvir sua
palavra e obedecer para que possamos encontrar alegria,
vida e vitória em nosso chamado. Ao fazer isso, também
seremos fiéis e verdadeiros até você retornar ou nos ligar
para casa. Um homem!

Pedidos de oração
para os ministérios
da SIM

Cura Trauma
Louve a Deus pelas portas
abertas em países sensíveis para
que a palavra de Deus possa
ser compartilhada por meio do
ministério de Cura de Trauma;
e ore para que o Senhor use este
ministério para atrair as pessoas
a ele e curar as feridas de seus
corações.
Ore para que o Senhor levante
facilitadores equipados para
cruzar barreiras significativas
nas áreas menos alcançadas e
que eles, por sua vez, invistam no
desenvolvimento de outros líderes.
Ore pela tradução dos materiais de
cura de traumas para os idiomas
locais, para que muito mais
pessoas tenham a oportunidade de
serem restauradas.

