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7ª Semana de Oração
‘Restaurando os Muros Derrubados’
“Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em cinquenta e dois dias”.
Ne.6:15
Não foi fácil.
Foram 52 dias de muito trabalho: dias, noites, tensão, revezamento, construção, cansaço,
noites mal dormidas, fome, foram alguns dos obstáculos enfrentados.
De um lado a retirada do entulho e do outro, a reconstrução dos muros e reparação das
portas. Além disso, enquanto trabalhavam, seguravam as armas para se protegerem do
inimigo.
Oração: Pai, eu não vou desistir. Eu verei cumprido em minha vida, casa, família, negócios,
nação, o que o Senhor prometeu. Não importa o tempo. Eu não vou desistir. Eu sei que o
meu Redentor vive e que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que eu estou
pedindo ou pensando. A Ele toda glória, louvor e majestade.
O tempo gasto na reconstrução foi muito curto.
Menos de 2 meses foram necessários para que a proteção viesse novamente sobre eles.
O próprio Deus havia deixado o Seu povo ser levado cativo para Babilônia, pelo pecado
que eles tinham cometido, mas, Ele mesmo providenciou tudo que foi necessário para que
eles voltassem.
Oração: Eu reconheço que pequei, abri brechas, mas a minha parte, nesta reconstrução,
está sendo feita. Minha vitória e certeza é que Quem faz a outra parte é o Senhor Deus e,
eu sei, que Ele é poderoso para me ajudar a acabar esta obra.
Com as estratégias certas, a iniciativa, a coragem, disposição, engajamento, perseverança,
equipe, trabalho duro, eles conseguiram e nós também vamos conseguir.
Começamos esta campanha com a certeza que Deus quer nossas vidas, lares, negócios,
nação, sendo novamente restaurados e protegidos por Ele.
Em nossa caminhada com Deus temos experimentado o poder transformador do Espírito
Santo.

CAMPANHA DE ORAÇÃO – “FECHANDO BRECHAS”

2

Seu papel: levar-nos à estatura do Varão Perfeito para sermos cada vez mais parecido com
Cristo e, Deus, pode usar até mesmo nossas lutas, erros, dificuldades para realizar esta
transformação.
“Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o Seu propósito.” Rm. 8:28.
Oração: Restaura em mim, Senhor, a Tua imagem. Eu quero refletir sempre, mesmo em
momentos de muita dor, luta, a Tua bondade, amor, paciência, misericórdia.
Todo levante do inimigo, toda investida de satanás em destruir a nossa casa é apenas uma
tentativa. Há Um Deus que luta por nós, está conosco todo o tempo, sabe o que é melhor
para cada um de nós, e já nos tem dado a vitória.
Nossa luta tem data e hora marcada para acabar.
Não apenas nós, mas todos verão o atuar de Deus e saberão que nossas vidas foram
restauradas e ficamos mais unidos e fortalecidos.
Sairemos mais prudentes, ousados, mais confiantes, com a certeza do amor e cuidado de
Deus, pois Ele é nosso Pai.
Corrige, repreende, mas ama e cuida.
Ele sabe como somos frágeis e o quanto aquentamos de pressão.
Oração: Cria em mim um coração puro para que eu seja o que Tu queres que eu seja, para
que por onde eu passar eu possa levar o bom perfume de Cristo e que todos saibam que
não sou um homem/mulher perfeito (a), mas alguém que foi alcançado pela graça de Deus,
que foi perdoado e justificado pelo Seu amor.
“Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios
nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito; porque
reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra.” Ne 6:16
Oração: Senhor recebe nosso louvor e gratidão por estar colocando nossa vida cercada
novamente pelo Seu amor, proteção, cuidado de Pai. Que não venhamos nunca esquecer
que há um muro, uma proteção que nos guarda e, por causa do Teu amor, o inimigo não
pode me tocar.
Esta é a certeza que temos que se cumprirá em nossas vidas o que vimos acontecer com o
povo de Deus: nossos inimigos reconhecerão que o próprio Deus é Quem está ao nosso
lado, lutando por nós e que Ele nos ajudará a terminar o trabalho.
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“Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem
principados, nem potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os
poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá
separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor”. Rm 8:38 e
39.
Deus luta pelos Seus filhos e nada, nem ninguém pode nos separar do Seu amor.
“Se Deus é por nós quem será contra nós”. Rm 8:31.
Oração: Abra Senhor os nossos olhos e coração para reconhece-Lo em todo o tempo, em
todo o nosso caminho. Nada nem ninguém poderá impedir o Seu trabalhar a não ser eu
mesmo, a minha vontade, os meus desejos carnais. Tua Palavra me ensina a confiar. Não
preciso entender o Teu mover, o Teu tempo, mas reconhece-Lo em todos os meus
caminhos e esperar o Senhor endireitar, corrigir, arrumar o que eu fiz errado.
A Bíblia é clara quando nos ensina que Jesus, que é o próprio Deus, está assentado à
direita de Deus Pai e intercede por nós, (Rm 8:34), então, mesmo quando nossas forças
falharem, quando nos sentirmos sozinhos, desamparados, sem vontade ou mesmo sem
saber como orar, a Bíblia diz que não somente Jesus, mas, também o Espírito Santo
intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pois nem isso nós sabemos fazer: orar como
convém.
Nossa parte é pedir a Deus o fruto de Seu Espírito, pois n´Ele temos suprido todas as
nossas necessidades.
Este fruto possui características especiais que foram roubadas durante toda nossa vida e
as perdemos devido as lutas, tristezas, enfermidades, enfim, dificuldades que passamos.
Com o fruto do Espírito Santo eu adquiro novamente o amor, a alegria, a paz, a paciência
(ou longanimidade), a gentileza (ou benignidade), a bondade, a fé (ou fidelidade), a
mansidão e o domínio próprio.
Oração: Pai eu preciso do fruto do teu Espírito, Em mim não há mais amor, bondade,
paciência suficiente e necessária para o meu dia a dia. Eu preciso ter minha fé renovada,
voltar a ser manso, ter domínio próprio na minha fala, nas minhas ações. Restaura minha
alegria, meu prazer de viver, de Te buscar e viver novamente para Te agradar.
A vida, o diabo ou mesmo eu posso ter destruído meu muro de proteção fazendo com que
meu prazer de viver tenha acabado. Posso até mesmo ter ficado ‘azedo’ (a) amargo (a)
com o quê aconteceu comigo, mas, mesmo tendo passado pelo pior, ainda assim eu posso
buscar a restauração, o conserto, a reedificação das minhas emoções, sentimentos, minha
integridade emocional.
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Lembre-se: Foram necessários apenas 52 dias, para que aquele povo tivesse suas vidas,
casas, famílias, negócios, restaurados.
Não desista!
Nós veremos cumpridas as promessas de Deus para nossas vidas, nossos familiares,
nossa nação.
Objetivos da 7ª Semana de Oração:
•

Não desanime, tão somente creia e peça forças a Deus para terminar o que você
começou a fazer.

•

Todos verão o trabalhar de Deus em sua vida, mas também na vida dos seus, nos
seus negócios, na sua nação.

•

Creia, confie, insista: temos um Pai que luta por nós.

•

Haja com prudência e discernimento: o inimigo existe.

•

A vitória está mais perto do que você imagina.

Proposta: Não desanime. Nossa vida, casa, familiares, negócios, nação, serão restaurados.
Vigie e ore sempre: você está em um processo de reconstrução. Todos verão a sua vitória,
mas também a derrota a sataná

Deus Abençoe.
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