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4ª Semana de Oração
‘Restaurando os Muros Derrubados’
“Então, lhes respondi: O Deus dos céus é que nos dará bom êxito; nós os Seus
servos, nos disporemos e reedificaremos”. Ne. 2:20

Como cristãos devemos ter total confiança, certeza, entendimento de que é Deus, sempre
foi, e, sempre será Deus quem faz todas as coisas por nós, em nós e através de nós, e, Ele
não muda.

“Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre.” Hb 13:8

Ele é o Alfa e o Ômega: o princípio e o fim; n´Ele subsiste todas as coisas.
Todas as coisas foram feitas por Ele e criadas para Ele.
Tudo vem d´Ele.
“Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do Pai das luzes”. Tg 1:17
Oração: Senhor nós precisamos apreender a descansar no Seu nome. O Seu nome, Jesus,
tem poder. O Senhor salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e nos dá a vida
eterna. Pai, Tu também tem para cada um (a) de nós, nos dias em que estamos vivendo
aqui nesta terra, uma vida plena, em abundância. Pai Tu sabes que temos necessidades,
mas também conhece nossa fragilidade, pequenez, incapacitação e até nosso cansaço.
Faz-nos sempre lembrar Quem nos dará a vitória.
Somos filhos, amigos e servos do Deus Altíssimo.
Servimos ao único Deus verdadeiro, ao Deus Todo Poderoso, criador dos céus e da terra,
mas que tem Seus ouvidos abertos para nos ouvir o tempo todo e vem sempre em nosso
auxílio.
Deus nos guarda, sustenta, traz segurança (Sl 4:8), livra (Sl 5:12) e atende ao nosso
clamor (Sl 17:1).
Um servo apenas obedece ao seu patrão.
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Como servos nós deveríamos obedecer a Deus sem nenhum receio, medo, insegurança,
tão somente por sabermos quem Ele é; mas Jesus deixou claro que, mais do que servos
somos filhos do Rei dos reis e, portanto irmãos de Jesus.
Fomos todos adotados por Deus e, agora, por sermos filhos, recebemos de herança tudo o
que Ele tem.
Oração: Ensina-nos a Te servir, obedecer, sem questionar. Ouvir Sua voz e agir.
Descansar nas Suas decisões, pois o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ensina-nos a
aquietar nas Suas promessas sem medo, ou ansiedade. Por erros nossos, abrimos
brechas para o diabo entrar em nossa vida e em nossa casa. Perdoa-nos, Senhor, e nos
ensine a ser mais prudente.
Neemias teve um papel importantíssimo na reconstrução de Israel, pois incentivou os
homens a crerem em Deus, falando do Seu poder: o Deus dos céus!
Neemias levou-os a enxergar além do que eles podiam ver, no momento, e os fez ver que
Eles não estavam sozinhos.
O Deus dos céus representava: ‘Olhem para Deus que criou não apenas este céu que
nossos olhos vêm, mas todas as coisas visíveis e invisíveis. É d´Ele que virá nosso
socorro. Ele cria, socorre, dá forças, ensina, paralisa o inimigo. Nada foge ao Seu
controle.’
Oração: Pai nós queremos ser como Neemias. Queremos levar nossos irmãos a Te
conhecer mais e mais; a ensiná-los a descansar em Ti, por causa da Tua fidelidade, amor e
porque o Senhor não muda. Nós queremos encorajar, agregar, instruir, reconstruir o que
precisa ser refeito não apenas em nossa vida, mas também na vida de nossos irmãos. Pai,
dá-me forças para que, após ajudá-los, não venhamos a cair e ser reprovado por Ti.

“Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por
nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim” Is. 6:8.
O que isto quer dizer?
Minha parte: ‘Eis-me aqui, usa-me Senhor.’
Cabe a nós, usar nosso livre arbítrio e deixar Deus nos usar individualmente, mas há
também uma ação coletiva: ‘Nós nos disporemos’.
Tudo começa com uma atitude.
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Depois de orarmos, clamarmos, jejuarmos, observarmos os estragos feitos por nós ou
pelos que nos cercam, sabendo que sempre haverá o ‘dedo’ de satanás por traz de tudo,
aí, sim, é chegada a hora de fazermos a nossa parte.
Qual é o meu/teu mérito, nas ‘coisas’ de Deus?
A nossa disponibilidade.
O querer e fazer vem d´Ele.
N´Ele temos o sim e o amém.
Todas as coisas vem d´Ele e voltam para Ele.
Nossa parte: ‘Usa-nos Senhor, para louvor da Sua glória’.
Precisamos usar nosso livre arbítrio para dizer a Deus: “Pode falar, Senhor que o teu servo
ouve.”.
A resposta de Deus será como a do rei Artaxerxes: “Que me pedes agora?”.
Em outras palavras: “Que queres que Eu te faça?”.
Deus é o primeiro interessado que tudo nos vá bem, e como Pai sabe o que é melhor para
nós.
Deus quer que as brechas que abrimos sejam fechadas, que nossos pecados sejam
confessados e abandonados, quer restaurar a alegria, comunhão, harmonia,
companheirismo, amizade, união, cumplicidade, quer restaurar nossas finanças dentro e
fora das nossas casas, mas há uma parte que somente nós poderemos fazer.
Cabe-nos descobrir o tamanho do estrago, orar, jejuar e, depois de recebida a orientação
que virá de Deus, realizar o trabalho a ser feito.
Oração: Contigo, Deus, somos mais do que vencedores. Posso saltar muralhas, vencer
todo e qualquer obstáculo. Sei que o Senhor é o dono do ouro e da prata e que em Tuas
mãos há força e poder. Senhor, nós queremos! Eis-nos aqui! Guia-nos. Queremos ser
vasos de honra, em Tuas mãos. Sem Ti, nada somos. Abrimos mão do nosso livre arbítrio
para fazer apenas a Tua vontade.

Objetivos da 4ª Semana de Oração:
•

Reconhecimento que tudo vem d´Ele e que sem Ele nada podemos fazer.
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•

Apesar de filhos de Deus também somos servos e servos obedecem a seu
Senhor, sem questionar.

•

Levantar nossos olhos para Deus, para o alto, pois é de lá que vem nosso
socorro.

•

Nossa parte: obedecer e agir de acordo com Suas orientações.

•

Levar outros não somente ao conhecimento de Deus, mas ensiná-los a
descansar, pois Deus sempre tem o melhor para nós.

Proposta: Descobrir, experimentar, conhecer cada vez mais o amor e a fidelidade de
Deus, mas também levar outras pessoas a experimentar este Deus de amor.

Deus Abençoe.

CAMPANHA DE ORAÇÃO – “FECHANDO BRECHAS”

