10 Dias de oração
2020

Quando escolhemos o tema “uns aos outros” para os 10
dias de oração do ano 2020, não tínhamos ideia de que o
termo “’distanciamento social” também surgiria em nosso
vocabulário mundial e se tornaria uma realidade diária. No
entanto, as muitas interpretações bíblicas sobre “uns aos
outros” são mais relevantes agora do que nunca em um tempo
de distanciamento físico. Somente no Novo Testamento tem

59 ‘uns aos outros”. O diretor regional da África Austral,
Siegfried Ngubane, selecionou 10 para mediarmos e
usarmos como tema da oração. Que esses antigos “uns aos
outros” adquiram novo significado e relevância em nossas
vidas pessoais e corporativas durante uma era moderna de
quarentena, isolamento e distanciamento social.
Dr. Joshua Bogunjoko

Dia 1
“E consideremo-nos uns aos outros, para
nos estimularmos ao amor e às boas obras,
não deixando a nossa congregação, como
é costume de alguns; antes, admoestandonos uns aos outros; e tanto mais quanto
vedes que se vai aproximando aquele Dia
consideremo-nos uns aos outros, para nos
estimularmos ao amor e às boas obras,
não deixando a nossa congregação, como
é costume de alguns; antes, admoestandonos uns aos outros; e tanto mais quanto
vedes que se vai aproximando aquele Dia.”
Hebreus 10:24-25
Pai Celestial, damos graças por nos amar tanto de
modo que ainda que estejamos mortos em nossos
transgressões e pecados, Cristo completou sua obra
na cruz. Pela graça por meio da fé nele, recebemos o
perdão dos pecados e a vida eterna.
Obrigado por aqueles que nos estimulam no caminho
e nos encorajam a perseverar no ministério. Oramos
por nossos colegas e parceiros no evangelho, por
aqueles que lideramos e pelos que nos lideram.
Mesmo no meio da pandemia do coronavírus, abra
nossos olhos, Senhor, para vermos as oportunidades
de estimularmos uns aos outros em direção ao seu
amor e boas obras.
Perdoe-nos, Senhor, quando falhamos no estímulo
mútuo e perdoe-nos se nunca houve boas obras

ESTIMULAR UNS AOS OUTROS
OREMOS:
Oriente Médio, África do Norte, Ásia
Central

por não estimularmos uns aos outros a fazer o que
estava ao nosso alcance, mas faltou um pouco de
encorajamento.
Ensina-nos a demonstrar o amor de Cristo na vida
de outras pessoas e nos ajude a estar em sintonia
contigo para que outros possam ser impulsionados
a amar e realizar boas obras por meio de nosso
testemunho, como Cristo vive em nós e nós nele.
Senhor, necessitamos uns dos outros, não podemos
fazer as coisas por nós mesmos. Você nos chama
a encorajar e a motivar uns aos outros a viver uma
vida vibrante de serviço e fé. Com a aproximação
do dia da vinda do Senhor Jesus e nossa vitória final
iminente, devemos ser motivados ainda mais a ajudar
e a encorajarmos mutuamente.
Obrigado, Senhor Deus por nossa família Cristã, que
nos encoraja e nos motiva a servir aos demais. Usanos para abençoar aos outros.
Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém.
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• Para que cada trabalhador em nossas regiões tenha
um relacionamento tão profundo e permanente
com Jesus, de modo que cada encontro com uma
pessoa local se torne uma experiência natural,
encarnacional e impactante.
• Para que nosso povo seja protegido dos ataques
de satanás das pessoas com poder na região onde
possam ser hostis em relação ao evangelho a fim
de que sejam livres para ficar e servir.
• Para que pelo menos um negócio missionário seja
edificado em cada país nessas regiões durante os
próximos cinco anos, a fim de empregar centenas
de pessoas que receberão uma dose diária de
Jesus.
• Para que os líderes desta região entendam os
tempos e saibam o que deve ser feito, como
os homens de Issacar. Ore pelo Deus da paz
para equipá-los em tudo de bom para fazer sua
vontade. (I Crônicas 12:32, Hebreus 13: 20-21)

Dia 2

VIVER EM HARMONIA UNS
COM OS OUTROS

“Sede unânimes entre vós; não
ambicioneis coisas altas, mas acomodaivos às humildes; não sejais sábios em
vós mesmos.” Romanos 12:16

OREMOS:
Leste Asiático

Pai, sua palavra é clara – não devemos ser arrogantes,
nem ser orgulhosos e nem menosprezar os demais.
Obrigado por nos exortar a viver em harmonia uns
com os outros. Senhor, sabemos que às vezes o
orgulho vem diante de nós e falhamos em lidar com
aqueles que são diferentes de nós.
Por favor, perdoe-nos, Senhor, quando temos sido
como os fariseus e apenas fingimos cuidar e amar as
pessoas. Perdoe-nos quando menosprezamos aqueles
de outras culturas ou grupos socioeconômicos, com
educação ou status social diferente, e aqueles que
presumimos ser menos informados ou experientes que
nós. Perdoa-nos nossas atitudes que impossibilitam
essa harmonia.
Ensina-nos a buscar a unidade no corpo, a associar
com os humildes e nunca exaltarmos a nós mesmos.
Ajude-nos a associar com aqueles que não gostam
de nós, e que não falam nossa língua, e aqueles com
quais podemos não estar confortáveis. À medida
que o medo do Covid-19 atinge muitos, ajude-nos a

alcançar os outros e ser uma força para a unidade
Senhor, faça-nos sua imagem, projetado pessoalmente
por você para dar glória e honra ao seu nome. Por
favor, ajude-nos com aqueles com quem queremos
nos associar.
Em nome de Jesus oramos. Amém
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• Para que pelo menos 200 novos obreiros
sejam enviados para o Leste Asiático até 2025
para alcançar aqueles que vivem e morrem
sem Cristo.
• Pelos 200 missionários já enviados ao Leste
Asiático que cresçam como formadores
de discípulos que sejam apaixonados em
produzir discípulos semelhantes a Cristo
que estabeleçam em igrejas centradas no
evangelho.
• Para que os missionários enviados do leste
da Ásia permaneçam em seu primeiro amor
por Jesus, cresçam em seu amor e compaixão
pelos perdidos e trabalhem em conjunto com
as igrejas locais para mobilizar muitos para as
missões mundiais. Que todo missionário se
torne um mobilizador de missões.
• Para que os líderes desta região entendam os
tempos e saibam o que deve ser feito, como
os homens de Issacar. Ore pelo Deus da paz
para equipá-los em tudo de bom para fazer sua
vontade. (I Crônicas 12:32, Hebreus 13: 20-21)

Dia 3

AMEM UNS AOS OUTROS

“Um novo mandamento vos dou: Que vos
ameis uns aos outros; como eu vos amei
a vós, que também vós uns aos outros vos
ameis. Nisto todos conhecerão que sois
meus discípulos, se vos amardes uns aos
outros.” João 13:34-35

OREMOS:
África Centro-Oriental

“Conhecemos o amor nisto: que ele deu
a sua vida por nós, e nós devemos dar a
vida pelos irmãos.” 1 João 3:16
Pai de compaixão e Deus de toda graça, obrigado
por nos ensinar a amar através do exemplo de
nosso Senhor Jesus. Assim como o COVID-19 segue
impactando muitas vidas, oramos para que nossas
palavras e ações expressem nosso amor em prol das
pessoas hoje, amanhã e até o dia em que você chamar
a todos para a casa paterna.
Deus todo poderoso, você nos amou tanto que deu
seu próprio filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus
se tornou o último sacrifício quando entregou sua
vida por nós. O ato de amor o maior presente já
dado. Queremos comprometer nossas vidas a ajudar
os outros e, se for sua vontade, queremos entregar
nossas vidas no amor por nossos irmãos e irmãs.
Perdoe-nos, Senhor, que pecamos por não amarmos
uns aos outros. Agir desse modo quando você nos

tem amado tão generosamente é completamente
entender errado – e mesmo abusar – seu sacrifício na
cruz! Perdoe nossos egoísmos em receber seu amor,
mas não passá-lo aos outros.
Senhor, Jesus, nos chama a amar uns aos outros assim
como você amou os discípulos. Oramos para que nos
ajude a estar dispostos a amar sacrificialmente nossos
irmãos e irmãs por quem você morreu na cruz.
Dá-nos força, Deus, e seja nosso exemplo ao
mostrarmos seu amor aos outros.
Em nome de Cristo, oramos. Amém
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• Pela mobilização da igreja e para que 1.000
obreiros da África Centro-Oriental atravessem
barreiras com o evangelho da vida dentro de 25
anos.
• Para que as equipes da região cresçam com
clareza de propósito e foco no ministério, a fim
de verem os resultados do reino alcançados.
• Pelo fim à perseguição na Eritreia, por um
aumento no envolvimento da SIM lá e por um
coordenador de ministério para a SIM Eritreia.
• Para que os líderes desta região entendam os
tempos e saibam o que deve ser feito, como
os homens de Issacar. Ore pelo Deus da paz
para equipá-los em tudo de bom para fazer sua
vontade. (I Crônicas 12:32, Hebreus 13: 20-21)

Dia 4

SEJAM HUMILDES UNS
COM OS OUTROS

“Semelhantemente vós, jovens, sede
sujeitos aos anciãos; e sede todos sujeitos
uns aos outros e revesti-vos de humildade,
porque Deus resiste aos soberbos, mas dá
graça aos humildes.” 1 Pedro 5:5

OREMOS:
Europa

“Nada façais por contenda ou por
vanglória, mas por humildade; cada
um considere os outros superiores a si
mesmo. Não atente cada um para o que é
propriamente seu, mas cada qual também
para o que é dos outros. De sorte que haja
em vós o mesmo sentimento que houve
também em Cristo Jesus.”Filipenses 2:3-5

pessoas em nossas equipes, igrejas ou comunidades.
Perdoe-nos quando cultivamos uma mentalidade
egoísta, em vez da mentalidade de Cristo.

Pai celestial Todo-poderoso, obrigado por nos chamar
e nos adotar como filhos, partícipes de sua família.
Por favor, ajude-nos a vermos a nós mesmos como
nos vê. Então como filhos preciosos, capacita-nos a
servir as pessoas de modo que possamos mostra-los
sua glória.

Ainda que o COVID-19 tenha impulsionado a muitos
a agir de maneira egoísta, dá-nos um espírito de
humildade e graça para terminar a corrida que nos
foi imposta. Por favor, proteja-nos de nossa própria
arrogância, conceitos vãos e egoísmo. Que todos
possamos dar louvores e glória ao seu nome.

Sabemos que ás vezes focamos muito em nós
mesmos. Por favor, dê-nos um espírito humilde.
Ajude-nos a focar nas necessidades e interesses de
outros, para coloca-los em primeiro lugar e sermos
seus servos hoje.

Pai Celestial, ajude-nos a ser autocontrolados,
desejosos de servir, dóceis de espírito e humildes
de coração. Ajude-nos a carregarmos tudo que nos
foi confiado. Então nossas vidas serão plenas da
verdadeira alegria e felicidade, e seremos capazes de
abençoar aos demais.

Perdoe-nos quando nossos interesses ofuscaram e até
apagaram os valores, opiniões e interesses de outras

Em nome de Jesus, oramos. Amém
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• Para que os líderes do SIM tenham verdadeira
unidade de visão e propósito para todo o
continente, bem como amor entre eles, para
que nossos atuais e novos parceiros sejam
atraídos a colaborar mais profundamente pelo bem do evangelho na Europa e no mundo.
• Para que 22 novas unidades sejam colocadas
em ministérios-chave na Europa até 2022.
Pelo menos 50% delas devem vir de novos
contextos de envio, para que, no amor e na
comunhão, muitas outras pessoas que moram
na Europa possam vir ou retornarem a Cristo.
• Pelos crentes em cada país para que
permaneçam fiéis no serviço ao próximo,
ambos, durante e pós crise, de modo que mais
pessoas conheçam a Cristo!
• Para que os líderes desta região entendam os
tempos e saibam o que deve ser feito, como
os homens de Issacar. Ore pelo Deus da paz
para equipá-los em tudo de bom para fazer sua
vontade. (I Crônicas 12:32, Hebreus 13: 20-21)

Dia 5

EXORTEM UNS
AOS OUTROS

“Pelo que exortai-vos uns aos outros
e edificai-vos uns aos outros, como
também o fazeis.”
1 Tessalonicenses 5:11

OREMOS:
América do Norte

“Antes, exortai-vos uns aos outros
todos os dias, durante o tempo que se
chama Hoje, para que nenhum de vós
se endureça pelo engano do pecado.”
Hebreus 3:13
Senhor, vivemos em um tempo onde somos
desencorajados constantemente e pressionados de
todos os lados. Não conseguimos combater o ataque
do acusador, sozinhos. Agora, enquanto o mundo
inteiro enfrenta o desafio de lidar com o coronavírus,
necessitamos exortar e edificar uns aos outros.
Perdoe-nos, Senhor, quando negligenciamos a
exortar uns aos outros. Perdoe-nos pelas atitudes
de crítica ou rótulo que nos bloqueia de sermos
exortadores diariamente. Perdoe-nos quando
retivemos a afirmação ou poupamos elogios, quando
preferimos e cultivamos um foco interior, em vez de
nos concentrarmos no exterior para edificarmos uns
aos outros.
Ajude-nos a partilhar a mensagem de exortação,
conforto e esperança com aqueles que foram salvos e
os que estão perdidos em seus pecados. Pai, sabemos
que o poder do pecado é enganoso. Ajude-nos a

enxergar aqueles que necessitam ser exortados hoje,
para que juntos possamos ajudar um ao outro e fugir
das armadilhas do pecado.
Ensine-nos a adquirir o hábito diário de construirmos
uns aos outros, como o autor de Hebreus coloca de
maneira tão bonita, “contanto que seja chamado”
Hoje.”
Precisamos lembrar, com mais frequência, uns aos
outros o que você fez por nós na cruz, como achamos
que falamos.
Em nome de Jesus, que resistiu as provações de
Satanás, oramos. Amém.
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• Pela consciência espiritual: Ore para que o
avivamento, a unidade e o amor surjam da
nossa compreensão de que não estamos
no controle. Que as igrejas no Canadá e nos
EUA cresçam numérica e qualitativamente no
próximo ano!
• Por uma maior participação em alcançar as
nações com a boa nova de Jesus. À medida
que o tecido da sociedade muda e as pessoas
reavaliam o que importa, ore para que 100
novos candidatos entrem na linha missionária
na América do Norte no próximo ano.
• Pela bênção mútua aos apoiadores e ao SIM:
Uma potencial desaceleração da economia
combinada com um aumento da paixão pelo
evangelho aumenta ainda mais as doações
para a obra do reino. Ore para que o total de
doações em 2020 seja acima do que jamais
vimos antes!
• Para que os líderes desta região entendam os
tempos e saibam o que deve ser feito, como
os homens de Issacar. Ore pelo Deus da paz
para equipá-los em tudo de bom para fazer sua
vontade. (I Crônicas 12:32, Hebreus 13: 20-21)

Dia 6

LEVEM A CARGA UNS
DOS OUTROS

“Levai as cargas uns dos outros e assim
cumprireis a lei de Cristo.” Gálatas 6:2

OREMOS:

Pai Celestial, oramos para que possamos crescer na
graça e viver nossas vidas como você gostaria que nós
vivêssemos – em espírito e verdade. Ajude-nos a ser
gentis, compassivos, hospitaleiros e graciosos para com
os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Que possamos
amar os outros do mesmo modo como Cristo nos amou
e se entregou por nós. Ajude-nos a mostrar um espírito
de perdão e graça, honrando os outros acima de nós
mesmos.
Dê-nos um espírito de gentileza e amor em todas
as nossas relações, especialmente com aqueles que
estão se afastando do caminho da justiça. Ajudenos a compartilhar nossa fé com aqueles que podem
questioná-lo ou podem estar buscando por você,
enquanto lidam com o Covid-19. Mantenha-nos
humildes diante de vós.
Perdoe-nos, Senhor, quando evitamos levar a carga
uns dos outros. Perdoe-nos por nossa mentalidade de
carência ou autopreservação. Perdoe-nos por ocupar
nossa agenda de modo que não temos tempo para levar
a carga uns dos outros. Perdoe-nos quando fingimos ser
surdos ou cegos em relação às nossas famílias, colegas
de equipe, vizinhos ou mesmo estrangeiros cujas cargas
não queremos ajuda-los a levar.
Poderoso Deus, esteja conosco hoje e ajude-nos a ser
rocha de sustentação uns para os outros. Ajude-nos a

Ásia Pacífica

ser o tipo de amigo que carrega a carga do outro e assim
dá-lhe descanso.
Senhor Jesus, venha mansamente, oramos, quando a
vida se torna difícil. Traga uma palavra, um toque, uma
sensação de sua presença. Por seu amor e compaixão,
dá-nos a sementes da esperança e renovação. Então, a
cada dia que passa, possamos conhecer cada vez mais
o poder transformador do Espírito Santo operando
profundamente. Então elevemos nossos corações para
louvar seu nome, oramos, para sempre.
Santo e misericordioso Deus, por favor dá-nos olhos
para ver, um coração desejoso de servir, e mãos prontas
a ajudar as pessoas em meus caminhos que necessitam
de uma ajuda com suas cargas.
Obrigado, Senhor Jesus. Amém
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• Pela mobilização da Austrália, Coréia, Nova
Zelândia e outros países. Ore para que nossas entidades de envio mobilizem 100% mais
obreiros até 2024.
• Para o Senhor levante e forme líderes em cada
equipe, país e região, para que haja 100 novos
líderes piedosos até 2024.
• Para que quatro novas equipes de Testemunhas
Fiéis lancem e alcancem comunidades onde
Cristo é menos conhecido até 2024. Louve a
Deus pela equipe multiétnica e multi-qualificada que se forma agora em Ayutthaya, Tailândia.
• Para que os líderes desta região entendam os
tempos e saibam o que deve ser feito, como
os homens de Issacar. Ore pelo Deus da paz
para equipá-los em tudo de bom para fazer sua
vontade. (I Crônicas 12:32, Hebreus 13: 20-21)

Dia 7

PERDOAR UNS AOS OUTROS

“Suportando-vos uns aos outros e
perdoando-vos uns aos outros, se
algum tiver queixa contra outro; assim
como Cristo vos perdoou, assim fazei
vós também.” Colossenses 3:13

OREMOS:
Ásia do Sul

Todo poderoso e misericordioso Deus, dá-nos
corações que perdoam. Quando o outro nos
ofender, ajude-nos a pagá-los com amor e perdão.
Somos pecadores, ainda assim você nos perdoou
completamente. Quando nos esforçamos para
perdoar os outros, lembre-nos dos pecados que você
assumiu na cruz por nós. Pedimos por coragem e
desejo de perdoar os outros completamente assim
como você nos perdoou.
Pai de amor, ajude-nos a compreender a relação
preciosa que temos em Cristo e que significa estar
“em Cristo” e para sentarmos com ele em locais
celestiais. Ajude-nos a fixar nossos corações nas
coisas maravilhosas que você preparou para aqueles
que O amam. Cada vez mais, especialmente quando
encontramos pessoas que sentem a dor e a pressão
de lidar com o Covid-19, que possamos refletir Cristo
a todos aqueles que encontrarmos.
Como posso não perdoar um irmão ou irmã por quem
Cristo morreu, quando eu sei o que Deus pagou para
me perdoar?
Perdoe-nos, Senhor, por não refletirmos a graça e
misericórdia que você derrama em nós. Perdoe-nos

por termos um espírito que não perdoa e, às vezes,
até mesmo deseja por vingança. Perdoe-nos por agir
como se os pecados cometidos contra nós fossem
piores do que temos cometido contra vós. Pai Santo,
hoje nos comprometemos a liberar todo rancor e
amargura que temos contra o outro.
Necessitamos da ajuda de seu Espírito Santo para
renunciar à nossa reivindicação dos erros cometidos
contra nós e para tratar aqueles que nos ofenderam
como verdadeiros irmãos em sua família. Por favor,
habilite-nos a seguir seu exemplo no perdão, mesmo
quando for difícil.
Em nome de Jesus, oramos. Amém
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• Para que as igrejas locais no sul da Ásia se
unam verdadeiramente em Cristo. Para que
essa unidade seja fonte de grande alegria e
testemunho em suas comunidades.
• Para que as igrejas locais no sul da Ásia sejam
identificadas, preparadas, enviadas e apoiem
totalmente seus próprios obreiros a atravessar
barreiras significativas às pessoas mais
necessitadas que vivem à sua porta.
• Por um avivamento em larga escala,
testemunhando a resposta da igreja à
pandemia do COVID-19. Ore pela criatividade
para o povo de Deus nestes tempos incertos,
que revelam nossos corações.
• Para que os líderes desta região entendam os
tempos e saibam o que deve ser feito, como
os homens de Issacar. Ore pelo Deus da paz
para equipá-los em tudo de bom para fazer sua
vontade. (I Crônicas 12:32, Hebreus 13: 20-21)

Dia 8

ENSINAR E ADMOESTAR
UNS AOS OUTROS

“A palavra de Cristo habite em vós
abundantemente, em toda a sabedoria,
ensinando-vos e admoestando-vos
uns aos outros, com salmos, hinos
e cânticos espirituais; cantando ao
Senhor com graça em vosso coração.”
Colossenses 3:16

OREMOS:
América do Sul e Central

Obrigado Senhor, por todas as muitas bênçãos vós
tendes derramado em nossas vidas. Seu amor, sua
graça, misericórdia e perdão nos dá esperança para
o futuro.
Seu dom salvífico em Jesus nos dá vida hoje e promete
uma vida futura. Nossas incríveis bênçãos físicas, bem
como as da família e dos amigos, são maravilhosas,
especialmente nesses tempos de sofrimento causado
pelo Covid-19. Obrigado pela família e comunidade
de crentes em que você nos colocou.
Perdoe-nos, Senhor, quando acolhemos sua
mensagem, mas não deixamos ela habitar entre
nós. Perdoe-nos por aceitar sua mensagem apenas
de maneira superficial. Isso resulta em estarmos
despreparados e desequipados para “ensinar e
admoestar com toda a sabedoria”. Dê-nos um desejo
de que sua mensagem “habite ricamente” em nós.
A mensagem do evangelho, a palavra de Cristo, enche
nossos corações, e estamos sintonizados para sermos

filhos agradecidos do altíssimo. A maior de todas as
bênçãos é a garantia de um dia vê-lo frente a frente e
compartilhar sua presença gloriosa para sempre.
Ao cantarmos canções de gratidão, felizes ou
desoladas, ajude-nos a ensinar e a admoestar.
Agradecemos e louvamos. Cantamos ao Senhor um
canto sagrado, pois ele é bom e gracioso que nos
levantou e mostrou sua própria justiça sobre nós. Pai
Amoroso, a vós todo louvor e glória, nosso Deus e
nosso Salvador!
Em nome de Jesus, oramos. Amém
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• Para que os líderes na América do Sul
prosperem em liderança, investindo de maneira
proativa no desenvolvimento de líderes em
suas equipes.
• Para que Deus crie um espírito de unidade e
colaboração, resultando no crescimento dos
ministérios do SIM em influência, escopo e
impacto.
• Pelas oportunidades e resultados positivos
para nossos ministérios, em meio à crise do
COVID-19, agora e em longo prazo. Ore para
que a igreja na América do Sul seja uma voz
relevante de esperança e coragem.
• Para que os líderes desta região entendam os
tempos e saibam o que deve ser feito, como
os homens de Issacar. Ore pelo Deus da paz
para equipá-los em tudo de bom para fazer sua
vontade. (I Crônicas 12:32, Hebreus 13: 20-21)

Dia 9

SEJAM GENTIS E MISERICORDIOSOS
UNS COM OS OUTROS

“Antes, sede uns para com os outros
benignos, misericordiosos, perdoandovos uns aos outros, como também
Deus vos perdoou em Cristo.”
Efésios 4:32

OREMOS:
África do Sul

Pai Santo, não há como agradecer de maneira
adequada por sacrificar tanto por nós e por perdoar
nossos pecados. Ajude-nos a nos tornar mais
semelhante a vós, a compartilhar mais de sua bondade
e graça com aqueles que nos prejudicaram.
Bondade e compaixão são necessárias, agora mais
do que nunca, à medida que o mundo vê o impacto
do coronavírus. Infelizmente, essas duas qualidades
são frequentemente vistas como sinais de fraqueza
e não de força. Senhor, perdoar os outros como você
nos perdoou exige muita coragem e força. Ensina-nos
esta força!
Perdoe-nos, Senhor, por nossa simples falta de
bondade e compaixão. Ensinamos essas qualidades
a nossos filhos, mas deixamos de cultivá-las em nós
mesmos. Perdoe-nos por tanta falta de disciplina que
nos incapacita de sermos gentis e pacientes com os
outros, mas somos críticos e severos, assumindo o
pior uns dos outros.
Estamos diante de você, hoje, pedindo que nos ajude
a liberar nossa amargura para com aqueles que nos

prejudicaram, pedindo que abençoe essas pessoas
com sua bondade e graça.
Amado Pai celestial, obrigado por sua graça,
misericórdia, amor e perdão incomensurável para
conosco. Que possamos refleti-lo em nossos
pensamentos, palavras e ações. Ajude-nos a ser
bondosos, compassivos e perdoadores para com os
outros, assim como você nos perdoou em Cristo.
Em nome de Jesus, oramos. Amém

10

• Para que a igreja entenda completamente seu
chamado para ser a luz e o sal do mundo no
meio de um movimento profético difundido na
região que está levando muitos a se desviarem.
• Para que as comunidades missionárias do
SIM sejam verdadeiros representantes de
Cristo e uma verdadeira bênção para a região,
promovendo a unidade entre a missão e a
igreja.
• Para que as escolas de formação pastoral e
teológica levem as missões a sério em seus
programas.
• Para que os líderes desta região entendam os
tempos e saibam o que deve ser feito, como
os homens de Issacar. Ore pelo Deus da paz
para equipá-los em tudo de bom para fazer sua
vontade. (I Crônicas 12:32, Hebreus 13: 20-21)

Dia 10

LAVAR OS PÉS UNS DOS OUTROS

“Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei
os pés, vós deveis também lavar os pés
uns aos outros.” João 13:14

OREMOS:
África Ocidental

Querido Pai celestial, obrigado pelo belo exemplo
que o Senhor Jesus Cristo nos deu de como devemos
viver nossas vidas. Você nos deu um exemplo de
como servir um ao outro e nos ensinou a lavar os pés
uns dos outros.
Você nos ensinou por vezes que nunca se desviará do
seu processo. Mesmo que nem sempre entendamos
esse processo, como demonstra a disseminação do
coronavírus, podemos consentir com prazer, para que
possamos vê-lo tirar a vida da morte.
Perdoe-nos, Senhor, quando estamos orgulhosos
demais para lavar os pés uns dos outros. Perdoe-nos
por estarmos muito ocupados ou arrogantes demais
para ajoelhar diante de nossos colegas de equipe com
esta ação humilde. Perdoe-nos quando admiramos
histórias sobre você na Bíblia, mas recusamos imitar
suas ações em relação àquelas pessoas que você
colocou ao nosso redor.
Ajude-nos a estar prontos, seguir o seu exemplo, a
nos humilharmos diante de nossos irmãos e irmãs;
estarmos disposto a fazer as tarefas mais simples, mais
sujas ou mais inconvenientes para eles e a preferir e
honrar o menor deles acima de nós mesmos.
Que possamos diminuir em tudo o que dizemos
e fazemos, para que a nova vida de Cristo possa

aumentar em nós. Que nossas vidas sejam vividas em
amor, verdade, humildade e graça, para que possam
ver Cristo em nós, enquanto morremos para nós
mesmos e vivemos para ele.
Pai Celestial, obrigado pelo exemplo de vida piedosa
e comportamento santo presente na vida do Senhor
Jesus. Ajude-nos a andar como você andou e a viver
como você viveu ... em espírito e em verdade, em
humilde obediência à sua voz, em total dependência
de sua provisão e em agradecimento por tudo o que
fez por nós.
Obrigado em nome de Jesus. Amém.
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• Para que o Senhor mova a igreja da África
Ocidental para que veja seu papel crucial
em trazer esperança e cura para um mundo
que precisa de Jesus. Ore pelas 50 unidades
de obreiros da África Ocidental, totalmente
apoiadas e enviadas pelo Escritório de Missões
da África Ocidental (WAMO). Atualmente,
existem 11 unidades e 8 indicados.
• Para que os crentes sejam consagrados antes
de tudo a Cristo, com fé inabalável pelas ondas
de incerteza. Para que nossos missionários
sejam encontrados fazendo discípulos que,
por sua vez, sejam inteiramente consagrados
a Cristo.
• Para que mais pessoas se voltem a Cristo. Para
que as barreiras geográficas, sociais, políticas e
espirituais que estão segurando as comunidades
sejam superadas, para que muitos encontrem
coragem para responder ao chamado de Deus e
sair das trevas para a sua maravilhosa luz.
• Para que os líderes desta região entendam os
tempos e saibam o que deve ser feito, como
os homens de Issacar. Ore pelo Deus da paz
para equipá-los em tudo de bom para fazer sua
vontade. (I Crônicas 12:32, Hebreus 13: 20-21)

