21 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO
O presente manual tem como intuito capacitar o corpo de Cristo com o real
entendimento do poder do jejum e da oração.
Assim como a leitura bíblica, o jejum e a oração são disciplinas espirituais, as
quais são essenciais para a vida cristã, pois nos impulsionam para mais perto
de Deus, ao mesmo tempo em que nos transformam cada vez mais à Sua
imagem. A Bíblia é cheia de exemplos que mostram o jejum e a oração como
uma combinação perfeita para todo discípulo de Cristo, que tem mais fome por
Ele e que esteja disposto a viver o sobrenatural. Um exemplo claro disso é o fato
de que todo grande comissionamento retratado na Bíblia foi precedido de um
período de jejum coletivo.
A Nova Igreja Batista de Cascavel, inicia um período de 21 dias de jejum e
oração coletivo,

pelas

familias,

igreja,

nação,

por

um

mover

de

quebrantamento, arrependimento, santidade e avivamento .
Convidamos você e sua família para se unirem a nós e, juntos, mergulharmos
nessa nova temporada! Prosseguimos buscando a presença de Deus para
nossas vidas.
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1. O JEJUM
Jejum é um ato de consagração a Deus em que nos abstemos parcial ou totalmente
de alimentos e/ou líquidos, com o objetivo de ouvir Deus, à medida em que nos
aprofundamos na oração, na Palavra e em tempo de qualidade com Ele.
O jejum não é uma troca com Deus para se obter favores Dele. É uma disciplina
espiritual voluntária que traz benefícios físicos e espirituais, preparando-nos para
receber mais Dele e conhecer Sua vontade, a partir de uma postura para ouvi-Lo.

POR QUE JEJUAR?
No Antigo e Novo Testamento a Bíblia mostra que o jejum é uma etapa essencial
de preparação para as fases de transição. A Rainha Ester conhecia o poder de um
jejum em unidade e sabia que seu encontro com o Rei Assuero significaria vida
ou morte para seu povo. Por isso, convocou toda a nação a jejuar e orar por três
dias antes de entrar na presença do rei (Ester 4:16).
Foi também após uma temporada de jejum e oração, que Paulo e Barnabé
foram incumbidos pelo Espírito Santo (At 13:1-4), de realizar uma missão que
mudaria a história.
Além de nos preparar para processos de transição, o jejum também traz:

a) Discernimento e sensibilidade espiritual
Ao nos separarmos e nos consagrarmos a Deus durante o jejum, nosso
espírito fica mais sensível e conectado ao Espírito Santo, pois ocorre um
processo de mortificação da carne.
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b) Obediência a palavra de Deus
Jesus respondeu: “Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar
enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes
será tirado; naqueles dias jejuarão”. (Lucas 5:34-35)

c) Vitória para superar tempos de crise, tentações e ataques
que impedem o mover de Deus
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo
Diabo. Jesus lhe disse: “Retire-se, Satanás! Pois está escrito: ‘Adore o
Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto’”. Então o Diabo o deixou,
e anjos vieram e o serviram. (Mateus 4:1, 10-11)
Demônios não respeitam remédios nem médicos. Eles respeitam o
nome de Jesus.
Jejum muda destinos. A rainha Ester convocou jejum coletivo que
mudou a história do povo de Deus.. Nos somos o Israel de Deus.

d) Posicionamento para santificação
O processo de transformação e santificação em nossas vidas é uma obra
contínua do Espírito Santo. Jejuar enfraquece nossa carne, acostumada
a fazer o que quer, e nos leva mais fundo naquele processo.
O jejum traz liberdade ao nosso espírito, “solta as cordas da maldade,
desfaz as ataduras da opressão, põe em liberdade os oprimidos e
despedaça todo jugo” (Isaías 58:6).

e) Autoridade espiritual
A sensibilidade espiritual e a intimidade com Deus, construídas por meio
de uma vida de jejum e oração, levam a um melhor conhecimento do
mundo espiritual e interação com ele, com maior autoridade. O próprio
Jesus disse que determinadas castas de demônios só saem com jejum e
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oração (Mateus 17:21).
Ser próximo de Deus e estar inserido em Seu mover é fundamental para
cumprirmos a grande comissão, curando, amando e libertando (Marcos
16:14-18). Por fim, é importante ressaltar que o jejum que agrada a Deus
não é aquele que visa o seu próprio ganho (Isaías 58:4-6). Por maiores
que sejam as bênçãos resultantes da prática do jejum, nada pode ter
mais valor do que nos consagrarmos a Deus e sermos transformados à
imagem de Cristo.
Mais do que obter bênçãos materiais ou financeiras, o jejum nos leva para
mais perto Daquele que é a razão de todas as coisas. Quando jejuamos
buscando a face de nosso Deus, Ele nos recompensa revelando-Se a
nós em maior intimidade e relacionamento (Tiago 4:8). Esse é o melhor
resultado que alguém poderia esperar!
Alguns demônios só saem com jejum, oração, uma vida de
santidade. Arrependimento verdadeiro.
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TIPOS DE JEJUM
Daniel e seus amigos fizeram um jejum parcial, em que a comida e o vinho
oferecidos no Palácio da Babilônia foram substituídos por legumes e água,
pelo período de dez dias. “E Daniel decidiu firmemente em seu coração não
se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele
bebia; portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se
contaminar.” (Daniel 1:8)
Como hebreus, eles tinham o conhecimento de serem separados e de não
poderem ingerir qualquer tipo de alimento, os quais deveriam ser preparados
com os devidos cuidados, recebidos do próprio Deus, por meio da Lei mosaica.
Na Babilônia alimentos como carne, eram sacrificados aos deuses, segundo
estudiosos. Ao final do período de dez dias, o semblante de Daniel e seus
amigos “era melhor, e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens
que comiam porção do manjar do rei”. (Daniel 1:15)
Ao se ingerir apenas legumes, abstendo-se de carnes e gorduras, toxinas
são eliminadas, fazendo com que todo corpo e mente sejam beneficiados
em sua performance. Em sua disciplina física, esses hebreus demonstraram
uma busca por relacionamento de maior intimidade com Deus.
Lemos em Daniel 1:17: “Pois, a esses quatro jovens Deus deu o entendimento
e a inteligência em todas as letras e sabedoria...”, o que fortalece a ideia de
que havia algo incomum naqueles hebreus, que não se perdia, mesmo não
participando dos manjares oferecidos no palácio. Deus os sustentava e
abençoava em qualquer situação e essa certeza estava muito mais
relacionada com Quem eles serviam do que com os resultados de uma
dieta, ou jejum parcial, de legumes.

6

Essa constatação é afirmada em Daniel 10:3, onde ele escolhe, por 21
dias, não comer comida desejável, ou prazerosa, nem carne nem vinho,
para obter maior entendimento da visão que recebeu. Ao final daquele
período, recebeu a visitação sobrenatural de um “homem vestido de linho”
(Daniel 10:5) que lhe deu a visão dos últimos dias. Mas é em Daniel 10:12
que vemos a forma correta de consagração, que agrada Deus e atrai Sua
atenção: “posicionar o coração para entender e humilhar-se perante Deus”.
Ultimamente tem-se dado muita ênfase ao jejum de Daniel, onde pessoas
trocam receitas vegetarianas, falam de comida o tempo todo, compartilham
o que comeram, diluindo o sentido de oferecer a Deus algo que nos custe.
Aquele que ofereceu Seu Filho Único por nós, sem hesitação, é Digno de
toda honra, ainda que nos custe muito.
ALIMENTAÇÃO INDICADA NESTE TIPO DE JEJUM: Verduras, legumes, frutas,
cereais, água de coco, chás e sucos naturais. Beba bastante líquido,
especialmente água. Opte por alimentosmais calóricos como açaí,
abacate, água de coco etc.
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JEJUM DAS 7H ÀS 19H
O jejum das 7h às 19h é um tipo de jejum em que todo tipo de alimento
ou bebida, exceto água chás sem açúcar, deve ser evitado durante o
período de 12hs. O tempo que seria gasto no preparo e durante as
refeições é direcionado àoração e tempo de qualidade com Deus.
“Então todos os filhos de Israel, e todo o povo, subiram, e vieram a Betel
e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até
à tarde; e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor”.
Juízes 20:26
ALIMENTAÇÃO INDICADA: Beba bastante água durante o dia. À noite
coma coisas bem leves (ex.: alimentos do jejum de Daniel e carne branca)
e evite laticínios, para não agredir seu sistema digestivo. Dê preferência
a comidas naturalmente calóricas.

JEJUM DE ÁGUA
Esse jejum envolve uma preparação física e espiritual, tanto no início
como no final. Para períodos superiores a três dias de Jejum de água,
procure um médico para ter auxílio de como preparar seu corpo para
esse período e como retomar sua rotina alimentar após o período.
Durante o Jejum de água, todos os alimentos e bebidas, exceto água, são
evitados. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e lá não comeu
por 40 dias (Mateus 4:1-2).
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Nesse tempo em jejum, Jesus foi preparado e enfrentou a tentação. Da
mesma forma, o Jejum de água nos prepara para andarmos alinhados com
os céus, vivendo sob o sistema de valores de Deus e não deste mundo.
ALIMENTAÇÃO INDICADA Beba bastante água. Prepare-se bem antes
e depois do jejum com uma dieta vegetariana e de líquidos, antes de
iniciar e depois de entregar o jejum de água.

JEJUM DE LÍQUIDOS
No Jejum de líquidos evita-se todo o tipo de alimento sólido. A dieta
diária é baseada em sucos de frutas, vegetais e vitaminas.
A grande atenção nesse jejum, assim como em todos os outros, é
substituir o tempo que seria gasto em refeições e dedicá-lo à oração
e tempo de intimidade com Deus. Quando jejuamos nos aproximamos
de Deus e tornamos nosso espírito mais sensível à Sua voz e Presença.
Por isso, precisamos separar um tempo para que o nosso espírito possa
absorver tudo o que nos for revelado nesse tempo.
ALIMENTAÇÃO INDICADA Tenha sempre uma garrafa com você. Beber
água com limão, limão siciliano e pepino é ótimo para seu sistema.
Corte-os em fatias, deixe em 1L de água durante a noite e tome-os pela
manhã, pela tarde e pela noite. Opte por frutas calóricas e procure não
utilizar açúcar.
RECOMENDAÇÕES. Durante os jejuns ficamos mais sensíveis a tudo. Por
isso, atente bem ao conteúdo de Internet, TV, cinema e música, pois
poderão afetar mais. Crianças, adolescentes, idosos, gestantes e pessoas
sob tratamento médico devem consultar seu médico antes de iniciarem
seu jejum. O jejum é uma decisão pessoal; peça orientação ao Espírito
Santo sobre o tipo de jejum que você deve fazer. Não busque o que for
mais fácil; é um sacrifício.
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Em todos os tipos de jejum, esteja preparado para sentir leves desconfortos
físicos como dores de cabeça, tonturas e afins. Não se preocupe, seu
corpo está passando por um processo natural de desintoxicação.
Durante o jejum beba bastante água em todo tempo.
O Jejum pode ser:
1)

Jejum individual
Com um mover de Deus no coração de seu filho.
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado
pelo Diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites,
teve fome.
Mateus 4:1-2 NVI

2)

Jejum Coletivo
Qundo Deus coloca no coração do lider que convoca todo o
povo para um período de oração, como no exemplo abaixo,
convocado pela rainha Ester:
“Vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e jejuem em meu
favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu
e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao
rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei”.
Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester.
Ester 4:16-17 NVI
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2. COMO ORAR EM MEU TURNO DE
ORAÇÃO: PREPARAR, MIRAR E
DISPARAR!
PASSO 1: SE PREPARE
Objetivo: posicionar sua mente e espírito para o momento de oração
e intercessão. É nesse primeiro passo que você posiciona seu coração,
aquieta sua mente e concentra toda sua atenção em Deus. É o primeiro
passo para que você deixe tudo de lado e entre de fato em um momento
efetivo de intercessão.
Para isso, faça orações de contemplação e de agradecimento ao Senhor,
conforme explicado abaixo:
Agradecimento: “Em tudo dai graças”. 1 Tessalonicenses 5:18
Paulo recomenda que a todo momento declaremos nossa gratidão ao
Senhor. As orações de agradecimento por um lado, refletem a gratidão
de nosso coração por assuntos relacionados à natureza de Deus e às suas
benfeitorias em nossa vida, família, cidade, carreira e nação, entre outros.
Ao mesmo tempo, as orações de gratidão nos lembram quão grande e
amoroso é o nosso Deus, quem nós somos nEle e como Ele tem cuidado
de nós. Agradecer também é contemplar a Trindade em oração.
“Portanto, sejamos gratos por receber um Reino inabalável, oferecendo a
Deus adoração aceitável, com reverência e temor;” Hebreus 12:28
“Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos
de louvor; rendei-Lhe graças e bendizei-Lhe o nome” Salmos 100:4
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Na prática, escolha versículos bíblicos que contenham promessas de
Deus ou que revelem características de quem Ele é. Leia esses versículos
agradecendo ao Senhor.
Faça também uma lista de temas relacionados à igreja, à sua área de
atuação, à sua vida, aos seus irmãos e escreva ao lado ao menos um fato
pelo qual você é grato(a) ao Senhor. Depois, traga isso em oração a Deus
oferecendo a Ele toda a sua gratidão.

PASSO 2: MIRE O ALVO
Objetivo: Direcionar sua intercessão para o alvo

proposto.

Após

concluir o primeiro passo, você já estará posicionado sobre as verdades
bíblicas de quem Deus é, quem você é Nele e qual é a Sua vontade.
Esse é o melhor momento para, então, apresentar seus motivos de
intercessão pois estamos seguros e firmados na Palavra de Deus.
Na hora de cumprir o “mire ao alvo” podemos seguir uma pauta de
oração já estabelecida, porém, o mais importante é estar sensível
ao que o Espírito Santo poderá mostrar sobre cada pauta através de
visões, impressões, através da própria Bíblia ou de Sua voz.
Na prática: Durante o período desse jejum você receberá sugestões
de declarações bíblicas e de petições que

poderão

ser

feitas

a

respeito de nossa igreja, do Corpo de Cristo e de algum evento que
estaremos preparando. Antes de iniciar seu período de intercessão
por cada pauta ore: “Espírito Santo, como o Senhor quer que eu
ore? O que está em Seu coração sobre esse assunto?”
Ele com certeza te guiará com estratégias poderosas, que farão do
seu tempo de oração uma jornada vitoriosa de intimidade e muitas
conquistas no espírito!
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PASSO 3: DISPARE!
Objetivo: Trazer a realidade dos céus e a vontade de Deus por meio
da oração! Uma vez que você está posicionado sobre as verdades
bíblicas de quem Deus é (Passo 1: se prepare), você sabe qual será
o foco da sua oração (Passo 2: mire o alvo), chegou a hora de encher
seu coração de ousadia para agir em fé clamando, pedindo e
declarando conforme o Espírito Santo mostrar.
É no Passo 3 que você vai “disparar” declarações bíblicas, palavras
proféticas e levantar um clamor pelo agir de Deus sobre determinado
assunto.
Lembre-se: quanto mais específica e direcionada for sua oração, mais
facilmente você poderá testemunhar os resultados da intervenção de
Deus. Peça com confiança, ore em línguas, declare com autoridade
e clame de todo o seu coração por um mover ainda maior do Senhor
sobre nossa igreja e nosso País! Veja aqui a diferença entre a oração
de petição e de declaração:
a) Petições:
“Pedi e dar-se-vos-á; buscai, e encontrareis; batei e abrir-se-vosá.” Mateus 7:7
“Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que Lhe
pedirem?” Mateus 7:11
Com base nesses versículos, temos a certeza de que temos um bom
Pai que nos concederá o que pedirmos, segundo Sua perfeita vontade
(I João 5:14). A boa notícia é que nosso Deus é capaz e está disposto
a atender nossas orações.
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Então, temos o acesso e a ousadia para chegarmos à presença de nosso
Pai e pedir por Sua intervenção em nossa vida, nossa igreja, nossa cidade
e nação. Todas as nossas petições serão feitas em nome de Jesus. “Se
pedirdes alguma coisa em Meu nome, Eu o farei” (João 14:14)
b) Declarações:
“...Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são
como se já fossem.” (Romanos 4:17).
A maneira de Deus trazer vida aos lugares mortos, às pessoas mortas
e às áreas mortas de nossa vida é chamá-las à vida, antes mesmo que
elas manifestem vida.
Foi isso que o anjo do Senhor fez a um líder “morto” chamado Gideão.
Ele o chamou de “grande líder” antes que ele fosse um. Essa verdade
é reforçada pela frase em Joel 3:10 – “Diga o fraco: forte sou”.
Esse versículo não diz que o fraco deve esperar que alguém diga que
ele é forte, mas que o fraco deve dizer sobre si mesmo que ele é
forte. Ele não deve negar sua experiência, nem concordar com ela,
mas concordar com a Palavra de Deus, não com seu passado. Ele deve
profetizar sobre si mesmo, pois “a fé vem pelo ouvir” (Romanos 10:17).
Nós passaremos a acreditar naquilo que ouvimos vez após vez. Essa é
uma das maneiras que Deus utiliza para destruir fortalezas negativas
e estabelecer novas e positivas.
As nossas declarações devem sair de um lugar de fé e autoridade, por
isso são diferentes de petições.
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Quando fazemos declarações não precisamos pedir ao Senhor que
torne aquela palavra em realidade. Nas declarações, nós literalmente
declaramos a Palavra e a vontade de Deus como uma palavra de ordem
ao mundo espiritual e natural, sempre no nome de Jesus.
Na Prática: durante os Passos 1 e 2 o Espírito Santo poderá direcionar
sua oração de forma diferente do que você havia planejado inicialmente.
Portanto no passo 3, simplesmente siga a direção que Ele trouxer - fluir com
o Espírito Santo é a maior garantia de que você está de fato orando a Sua
vontade e de que a sua oração terá um grande impacto no mundo natural
e no espiritual.

15

21 DIAS DE ORAÇÃO – 12/09/2022 a 02/10/2022
NOVA IGREJA BATISTA DE CASCAVEL - MINISTÉRIO DE ORAÇÃO E
INTERCESSÃO
SINTA-SE A VONTADE PARA UTILIZAR ESSA LISTA COM SUGESTÕES DE ORAÇÕES,
MAS TAMBÉM PARA FLUIR LIVREMENTE NA DIREÇÃO DO ESPIRITO SANTO! DEUS
ABENÇOE E SE REVELE MAIS E MAIS A VOCÊ!

- Ore por sua FAMÍLIA e por SUA VIDA:
1. Que o amor de Deus seja derramado nos corações pelo poder do
Espirito (Rm 5:5), que sejam cheios de amor por Jesus, pelos outros (Fp
1:9), que esse amor transborde, que possam compreender
profundamente o amor de Jesus e permanecer Nele;
2. Que haja mais vida de intimidade, que vivam um nível de proximidade
de Deus nunca antes vivido, que seja ativado o secreto de forma
profunda; (Sl 25:14)
3. Que seja concedida sabedoria para que todos conheçam o desejo de
Deus para cada área de suas vidas – relacionamento, trabalho,
ministério...;
4. Que sejam livres de todo ataque e tática de Satanás, que o mal seja
impedido de enredar suas vidas (2 Ts 3:3);
5. Que seja liberada graça, revelação do Teu amor e da Tua glória, que
haja liberação dos dons do Espírito Santo: (sabedoria, conhecimento, fé,
dom de cura, poder para operar milagres, profecia, discernimento de
espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas - 1 Co 12:7-10);
6. Que coração seja fortalecido para que andem em fé e obediência,
andando de modo digno diante Dele, livres de todo engano humano, mas
firmes em Deus; (Sl 51:10)
7. Que o coração seja guardado e fortalecido, que haja paz e alegria
sobrenatural. Que todo incomodo, ansiedade, preocupação, engano, em
qualquer área da vida, não prevaleça. (Fp 4:7)
- Ore pela IGREJA LOCAL:
1. Pela liderança, pelos pastores e famílias, por cada funcionário da
igreja, por cada membro: que a graça de Deus seja derramada
abundantemente sobre cada vida, por sensibilidade espiritual, força,
vigor...;
2. Pelo mover dos céus no próximo ano, alinhamento e direcionamento
sob a vontade d’Dle; que haja um mover profundo e permanente;
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3. Pelas igrejas filhas (Capitão, Boa Vista, Maringá, Toledo) e por
àqueles que ainda surgirão, que o favor de Deus se derrame, abra
portas, estabeleça conexões, envie pessoas, vidas sejam salvas e
transformadas... Pela família dos pastores de cada uma dessas igrejas.
Que vivam livres, saudáveis, prósperas e frutíferas.
4. Uma igreja que adora ao Senhor porque Ele é nosso sustento em
tudo, uma igreja que luta contra sua própria vontade para se manter
firme no relacionamento com Deus. (Sl 23:6)
5. Uma igreja sem mácula, livre de toda contaminação, ore por
arrependimento, purificação, fidelidade, santidade diante de Deus.
Alegria e adoração, livre fluir do Espírito. (Sl 119:29-30)
6. Uma igreja que vive o derramar do Espirito nos corações, gerando e
aumentando amor à Deus, gerando unidade e profundidade, uma igreja
que luta contra intimidações malignas e temores humanos. (2 Timóteo
1:7-8). Uma igreja com olhos espirituais desvendados, abertos, para
enxergar à Deus, ser impactado e transformado pela Sua presença, uma
igreja que luta contra a incredulidade, para manter a honra e a fidelidade
(Sl 119:18)
7. Uma igreja firmada nas verdades de Deus, que em Jesus, pela
autoridade concedida, salva, liberta, cura, para Sua glória, uma igreja
luta contra intimidações e impacta a sociedade. (Lucas 10:19-20)
8. Que seja liberada graça, revelação do Teu amor e da Tua glória, que
haja liberação dos dons do Espírito Santo: (sabedoria, conhecimento, fé,
dom de cura, poder para operar milagres, profecia, discernimento de
espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas - 1 Co 12:7-10);
9. Pelo trabalho missionário em apoio à igreja de Corbélia. Que a
vontade de Deus seja manifestada naquele lugar.
- Ore pela nossa NAÇÃO e GOVERNO:
1. Declare que Jesus reina soberano sobre a nossa nação, em todas as
áreas e esferas, Ele é o Rei e Senhor do nosso país! Declare que nosso
país ouve a Deus e à sua Palavra, que depende d’Ele nas suas leis, na
justiça e no governo; "A justiça engrandece a nação, mas o pecado é
uma vergonha para qualquer povo" (Provérbios 14:34);
2. Ore pelo fim da impunidade e avanço da verdade, da integridade na
nação, em todas as áreas e esferas; que haja liberação da Sua justiça;
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3. Ore pelo Presidente da Nação, que haja nele e em seu governo e
equipe, sabedoria, equilíbrio no agir e falar, por direcionamentos e
estratégias corretas, prudentes e diligentes. Ore pelo prefeito da cidade e
governador do Estado.
4. Gere em oração governantes, em todas as esferas (municipais,
estaduais e federais), íntegros, excelentes, conciliadores, tementes a
Deus, que a influência do Reino esteja sobre eles.
5. Que toda cultura errada, perversa, não prevaleça, mas que a graça de
Deus possa inundar vidas e transformar realidades; que o amor de Deus
inunde locais onde ainda impera a perversidade;
6. Ore por aqueles que vivem em situação de risco, áreas de perigo,
locais distantes e esquecidos, que a graça de Deus os cubra, que sejam
alcançados pelo amor e favor de Deus; que haja salvação, cura,
transformação em cada uma dessas vidas; ore por quem está afastado
de Deus, que coração volte a queimar de amor por Ele;
7. Que a igreja brasileira seja resposta sobre nossa nação, gerando
impacto, vida, fluindo em Deus em amor e transformação, oferecendo
direção, paz, dignidade...
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