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6ª Semana de Oração
‘Restaurando os Muros Derrubados’
“Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas que a
reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começaram a fechar-lhe as
brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para
virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali.” Ne 4:7 e 8
Sempre que tomamos uma decisão de fechar as brechas, por em ordem nossa vida, nos
posicionarmos para obedecer a Palavra de Deus, sempre encontraremos resistência e
ataques do inimigo.
Oração: Tu és o meu escudo, minha rocha firme e minha salvação. Não permita, oh Pai,
que eu fique intimidado com os ataques, mentiras do diabo. Que eu tenha certeza,
segurança de que maior é Quem está comigo, Quem habita em mim e muito mais
poderoso do que todos os que possam se levantar contra mim. Tu és Aquele que me
defende, protege, e me assegura a vitória.
O diabo sempre zombará de nós, quando tomarmos uma posição com Deus, fazendo com
que muitos nos desprezem, rejeitem, dizendo que é fanatismo, radicalismo, fogo de palha.
Ele levantará pessoas próximas ou mesmo familiares, mas serão ameaças infundadas,
pois ele não tem mais controle de nossas vidas. Já fomos dele, mas agora pertencemos ao
reino de Deus, ao Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Oração: Livra-nos, Deus, das mentiras usadas por satanás que querem nos paralisar. O
papel do inimigo será sempre dizer que não conseguiremos que estamos sozinhos, que há
muito trabalho a ser executado, e que não vale a pena todo o nosso esforço. Livra-nos de
largar o trabalho pela metade, de deixar brechas abertas ou mesmo desanimar com o que
ainda temos que fazer.
O diabo é astuto. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele fica irado quando vê alguém
querendo agradar a Deus e cumprir a Sua Palavra. Ele usará o desânimo, cansaço,
confusão, discórdia, divisão, brigas, para nos paralisar.
Oração: Dá-me Deus, discernimento para não ouvir as mentiras do diabo e nem cair em
suas ciladas.
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Suas mentiras: ‘Como pode Deus te abençoar sendo você quem é? Você acha que Deus
sendo tão santo pode amar alguém tão pecador quanto você? Deus não se agrada de
alguém que briga tanto, grita tanto, tem este temperamento que você tem, com esta falta
de domínio próprio, falta de paciência, com estes palavrões que você fala o tempo todo,
com este vício. Você não sabe se comunicar nem com sua esposa (o), filhos, quanto mais
com Deus!’
Nesta passagem que lemos, o entulho já tinha sido retirado, as portas trocadas, o muro já
estava construído pela metade e, satanás, usando aqueles homens, insistia em paralisálos.
Oração: Senhor, que nossos olhos estejam sempre postos no alvo, na meta traçada por
Jesus para nossas vidas. Que eu não pare no meio desta campanha de oração e fique sem
ver o que o Senhor quer fazer comigo e com minha família. Seu plano é perfeito. O Senhor
quer me trazer paz e quer o que é melhor para mim.
Apesar do levante do inimigo o povo continuava motivado a terminar a obra.
“Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro,
com as suas espadas, e as suas lanças, e os seus arcos”. (Ne. 4:13).
“... repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa.”. (Ne 3:28).
Oração: Senhor dá-nos as estratégias de guerra para cada família. Talvez alguns de nós
tenhamos menos entulhos para retirar, tivemos menos problemas para serem resolvidos,
mas Senhor, agora somos Sua família e oramos para que todos consigam terminar esta
campanha de oração, sendo orientados pelo Teu Espírito Santo. Traga-nos à mente
versículos, promessas escritas na Sua Palavra e, através da fé, da certeza do Teu amor,
veremos cumprindo a Tua vontade para nós e para nossas casas.
Uma das armas mais usada pelo diabo é a divisão.
Jesus disse: “Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou
casa dividida contra si mesmo não subsistirá.”. Mt 12:25.
Oração: Não me deixe ser usado (a) pelo diabo para trazer divisão. Ensina-me a respeitar a
hierarquia, as autoridades instituídas pelo Senhor, para que o diabo não tenha nenhum
poder sobre a minha vida nem encontre brecha alguma em minha casa.
Uma das maiores brechas que podemos ter em nossas casas é a divisão: ‘Casa dividida
não se estabelece’.
Um lar teve ter apenas uma cabeça: o líder é o marido.
É dele que Deus cobrará a reponsabilidade da família.
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Desta forma, a distinção da figura paterna e da figura materna, começará a se formar
dentro da criança e ela identificará o seu papel, dentro daquele pequeno núcleo.
Se o marido ainda não é convertido, fica, então, a cargo da mãe o cuidado espiritual:
ensinar a criança a Palavra de Deus; ensinar o respeito/honra devido ao seu pai; levar os
filhos à igreja para que conheçam a nova família espiritual que ele tem.
Oração: Ensina-me, Senhor, a ser um homem/mulher segundo o Teu coração. Quero ser
Seu representante na minha casa, assumindo todas as responsabilidades que o Senhor
designou para mim. Ensina-me a ser mais amoroso (a), ousado (a), participativo (a),
comunicativo (a), mais cordato (a), a reconhecer a autoridade que o Senhor colocou sobre
cada um de nós. Não me deixe ultrapassar meu limite, nem ficar aquém do que é esperado
por Ti.
Neemias, então, fez o povo lembrar Quem estava com eles para dar término àquela obra.
“Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos
irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa.”
Aquela obra deveria ser feita não apenas visando cada um a reconstrução de sua própria
família, mas todo povo de Israel se beneficiaria.
Assim também através das nossas orações, clamores e jejuns: todo o corpo de Cristo
estará sendo beneficiado.
Nossa meta: vida no altar, família estruturada, parentes sendo salvos pela graça de Deus,
negócios restaurados e país rendido ao Senhor Jesus.
O resultado?
“E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos que já sabíamos (de suas más
intenções) e que Deus já tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao
muro, cada um à sua obra.”
Deus nos tem dado autoridade e poder para vencer todo e qualquer inimigo.
“Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder
do inimigo, e nada absolutamente, vos causará dano.” Lc 10:19
Oração: (falar alto) Senhor, eu recebo toda a autoridade que o Senhor já me deu e,
revestido da Tua armadura, digo a satanás: ‘Eu te rejeito, rejeito tuas mentiras, rejeito os
dardos que você lançou na minha mente. Eu agora sou de Jesus, tenho a mente de Cristo,
sou nova criatura. Você não tem mais domínio sobre mim, nem sobre minha casa, sobre os
meus familiares nem mesmo sobre os meus negócios. Saia, agora, em nome de Jesus.
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O meu passado foi lançado no mar do esquecimento e tudo já ficou para trás. Sou mais do
que vencedor por meio de Cristo que me amou, salvou e selou com o Espírito Santo. Fui
lavado (a) e regenerado (a) pelo sangue do Cordeiro que por mim morreu e ressuscitou.
Minha mente será sempre a 1ª a ser atingida pelo inimigo.
Satanás fará tudo para me desmotivar, desencorajar, desanimar. Colocará dúvidas,
acusações, mentiras só para me paralisar.
Preciso aprender a levar meu pensamento cativo às promessas de Deus, meditando em
Sua Palavra, experimentando o Seu amor, para poder aprender a não sair do foco, do alvo,
e ter minha mente guardada em Cristo Jesus.
“Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é
justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma
virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.”. Fl.
4:8
Oração: (falar alto) Eu te repreendo satanás e te digo que saia de minha vida, saia da
minha casa, da vida da (o) minha (meu) esposa (o), dos meus filhos, da vida do meu pai,
minha mãe, irmãos, sobrinhos. Você não tem mais poder sobre eles. Eu os coloco nas
mãos de Jesus e declaro a salvação deles. Tudo que é meu agora pertence ao Senhor
Jesus.
Satanás não pode ler as nossas mentes, mas pode fazer sugestões, lançar ideias,
pensamentos negativos, destrutivos, como se estes pensamentos viessem da nossa
própria consciência.
Por este motivo devo orar, falando alto, para satanás ouvir e se retirar, sabendo que, agora,
ele não tem mais controle sobre nada e que eu não aceito suas mentiras, sugestões,
porque, agora, eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador.
Oração: Paizinho, eu oro para que minha mente esteja limpa e guardada. Eu preciso
ocupa-la apenas com pensamentos dignos, honestos, saudáveis. Eu não quero me desviar
da Tua palavra, eu não quero aquilo que não é meu. Sou nova criatura e quero viver de
modo digno ao meu novo Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Objetivos da 6ª Semana de Oração:
•

Reconhecer o levante de satanás e sua tentativa de nos intimidar.

•

O diabo usará o menosprezo, desdém, a ira, a confusão para nos atacar.

•

Cada líder é responsável por sua própria casa e pelos seus.
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•

Devemos também orar pela nossa nova família espiritual, os membros da nossa
igreja, mas também pela nossa nação.

•

Devemos usar as armas necessárias, apropriadas para vencer a batalha: a armadura
de Deus, a Palavra de Deus, a autoridade sobre o inimigo que Ele já nos deu e que
nos garante a vitória.

•

Nossa vitória: lembrarmos a Quem servimos e como Ele é fiel e poderoso.

Proposta: O diabo sabe que nos perdeu. Somos filhos de Deus e não podemos perder o
foco: a restauração da nossa vida, a salvação dos nossos familiares, a integridade nos
nossos negócios, lembrando sempre que Deus é poderoso fazer infinitamente mais do que
pedimos ou pensamos. Ele sabe como nos proteger.

Deus Abençoe.
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