#PRAYTOENDCOVID19
ORIENTAÇÃO PARA O DIA DE
ORAÇAO
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Ore para que o Senhor Jesus intervenha a fim de parar a proliferação do
coronavirus. Ore em nome de Jesus para que o vírus retroceda a partir
desse dia e que o número de infectados possa declinar rapidamente.
Ore, confiando que o Senhor Jesus intervirá hoje com todo seu cuidado
amoroso.
E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a
sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos,
sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. – 1 João 5:14
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Ore por aqueles que estão enfermos, que eles tenham acesso ao cuidado e ao
tratamento que eles necessitam. Ore pela paz e perseverança entre os que sofrem. Ore
por aqueles que estão isolados, privados de suas rotinas diárias e apoio assistencial,
para que eles busquem suas forças em Jesus. Ore para encorajar os milhares em
quarentena, esperando para saber se eles têm o vírus.
Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
– Salmo 46:1
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Ore pelas equipes de saúde que estão cuidando daqueles com COVID19. Ore por suas proteções contra o vírus, por resistência durante longas
horas de trabalho, e que usem protocolos de segurança que devem ser
observados nas instituições de Saúde a fim de que se mantenham
protegidos. Ore pelas equipes de saúde para que busquem a Deus
durante essa crise.
Então eles clamam o Senhor em suas angústias, e ele os livra em
suas dificuldades. – Salmo 107:28

4

Ore pelas famílias em luto, que perderam seus entes queridos para o coronavirus.
Mesmo que seus corações estejam partidos, ore para eles sintam a proximidade e
conforto do Espirito Santo. Ore para que possam receber a compaixão de Deus, de seus
amigos e vizinhos ao redor. Ore contra o desespero, ore por novas misericórdias a cada
manhã.
Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições
sejam em tudo, conhecidas diante de Deus pela oração e súplica,
com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o
entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos
em Cristo Jesus. – Filipenses 4:6-7
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Ore pelos pastores que servem às suas igreja e comunidades afetadas
e infectadas pelo COVID-19. Oremos para que o Santo Espírito dê a
esses líderes do rebanho as palavras certas no tempo certo e as ações
certas para cada situação. Ore para que eles falem do evangelho de
coração, palavra e ações a cada pessoa a quem ele ministrar.
Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem
sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor… A oração feita
por um justo pode muito em seus efeitos. – Tiago 5:14, 16

6

Ore pelo corpo de Cristo no mundo, para que a igreja possa elevar-se, orar e apoiar
os doentes e seus cuidadores de maneira prática e sacrificial. Ore para que a igreja
seja como uma luz sobre a montanha em hospitais, comunidades e cidades onde
Deus as colocou. Ore por um derramamento de amor, compaixão e serviço, em
nome de Jesus.
Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha
falta dela; Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os
membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro
padece, todos os membros padecem com ele; e, se um membro é
honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo
de Cristo, e seus membros em particular. – I Coríntios 12:24-27
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Ore pelos representantes de governos e tomadores de decisão que estão liderando
países e organizações durante a crise. Estamos ciente que Deus permitiu a cada um
estar em uma posição de destaque nesse momento. Ore para que eles possam
mobilizar recursos rápida e eficazmente aos lugares mais necessitados. Ore por
todos que trabalham por trás dos bastidores e pela boa administração e execução
e esforços como resposta ao mundo todo.
E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e
orai por ela ao SENHOR; porque na sua paz vós tereis paz. – Jeremias 29:7
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Ore por aqueles que a cada dia levanta com os danos causados pelo
COVID-19, para que eles busquem o Senhor. Ore para as pessoas
buscarem a Deus de todo coração. Sabemos que o desejo de buscar o
Senhor vem do próprio Deus, e sabemos que ele virá ao encontro deles.
Ore por aqueles cujos negócios e meios de subsistência foram arruinados
pela interrupção em muitos setores da economia. Ore por aqueles que
tenham perdido empregos e salários. Para cada um, oremos por novos
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começos com o Senhor caminhando ao lado deles.
“Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o
SENHOR; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que
esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos
ouvirei.” – Jeremias 29:11, 12
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Ore pelos nossos missionários parceiros no mundo hoje, especialmente aqueles
que atuam em áreas seriamente impactadas pelo COVID-19. Ore por sabedoria
para cada equipe ministerial para que saibam como exercer suas
responsabilidades. Oremos para que os ministérios não tenham que se desligar,
mas que o Senhor os leve através deste momento difícil, para sua glória.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não
desanimados. Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não
destruídos; Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor
Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos
nossos corpos. – 2 Coríntios 4:8-10
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Ore por todos aqueles que vivem e morrem sem o conhecimento de Jesus,
que ouçam sobre ele nesta crise e respondam ao seu amor. Nós rezamos
pela salvação de todo homem, mulher e criança no mundo hoje. Através
dos olhos da fé, nós os vemos se tornando nossos irmãos e irmãs em Cristo.
Peça em nome de Jesus o dom da salvação para que muitos saiam desta
crise.
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia;
mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam,
senão que todos venham a arrepender-se. – 2 Pedro 3:9

