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A Palavra de Deus está acima e além das circunstâncias que as nações estão enfrentando hoje. É por 
isso que orar de acordo com a Palavra de Deus é muito poderoso. Ore os seguintes versículos para 
ajudar a sua nação a ser mentalizada no Reino de Deus.

1.   Senhor, chegamos perto de Ti. Nós Te amamos porque Tu nos amaste primeiro. (Tiago 4:8; 1 João 4:19)
2.   As nossas mentes estão renovadas. Não seguimos, imitamos, ou nos conformamos com o mundo, mas 
      temos uma mentalidade do Reino de Deus. (Romanos 12:2)
3.   Pensamos nas coisas de Deus e não nas coisas do homem; no céu acima de onde Deus está e não no 
      mundo. (Colossenses 3:2; Mateus 16:23)
4.   Não amamos as coisas deste mundo. (1 João 2:15)
5.   Nós nascemos de cima. Caminhamos no Espírito e não cumprimos a luxúria da carne. (João 3:3,5; Gálatas 5:16)
6.   Estamos em perfeita paz quando as nossas mentes estão concentradas em Ti Senhor. Temos vida e paz 
      quando estamos mentalizados Espiritualmente. (Isaías 26:3; Romanos 8:6-8)
7.   Não tememos, porque O Senhor nos redimiu. Chamamos pelo seu nome e somos Seus. Apesar de 
     atravessarmos as águas, os rios, ou o fogo, Ou Senhor está connosco. (Isaías 43:1-2)
8.   Já não somos o centro das nossas vidas, mas identificamo-nos totalmente com Jesus. Fomos crucificados 
     com Cristo. A vida que vivemos já não é a nossa, mas é Cristo que vive em nós. (Galatianos 2:20)
9.   Jesus, os nossos olhos estão fixos no Senhor que suportou a Cruz e se senta à direita do trono de Deus. 
      (Hebreus 12:2)
10. O Senhor veio do Céu. Está muito acima de todos os outros. (João 3:31)
11. Jesus, Es o Pão do Céu. Não trabalhamos pela comida que perece, mas pela comida que permanece para 
      a vida eterna.  (João 6:27)
12. Obrigada, Senhor, pela Tua provisão enquanto procuramos primeiro o Teu Reino e justiça.(Mateus 6:33)
13. Nos entregastes e nos atraíste até O Senhor para que não fiquemos mais sob o domínio das trevas. O 
      Senhor transferiu-nos para o Reino do Seu Filho. (Colossenses 1:13)
14.  A nossa cidadania está no Céu; somos os Seus embaixadores na terra. (Filipenses 3:20; 2 Coríntios 5:20)
15. Estamos sentados contigo em lugares celestiais. (Efésios 2:6)
16. Nós somos a cabeça e não a cauda. Estamos em cima e não em baixo. (Deuteronómio 28:13)
17. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo; fomos escolhidos 
      antes da fundação do mundo. (Efésios 1:3-4)
18. O olho não viu e o ouvido não ouviu; e nem sequer entrou no coração do homem, as coisas que preparaste 
      para aqueles que te amam. (1 Coríntios 2:9)
19. Pai, como os céus são mais altos do que a terra, os Seus caminhos são mais altos do que os nossos 
       caminhos, e os Seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos.  A nossa nação tem a mente 
      no Reino de Deus e não está ligada à terra. (Isaías 55:8-9) 
20. Reconhecemos que a nossa nação não pode confiar na sua própria força ou poder, apenas no Seu Espírito 
      Senhor. (Zacarias 4:6)
21. Ou Senhor, é o Criador dos céus e da terra, és eterno. Não desmaias nem te cansas. Confiamos no Teu 
      poder para nos salvar. (Isaías 40:28)
22. Senhor, dá aos líderes da nossa nação a compreensão, sabedoria e orientação para procurarem a Tua 
      fase. (Salmo 147:5)
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O Pai deseja que estejamos com Ele no Seu Reino—acima de tudo. Ele enviou o Seu único Filho para reconciliar-nos 
consigo mesmo. Jesus abriu-nos o caminho, através da Cruz, para nos comunicarmos com o Pai.

Jesus disse que só entraremos no Reino de Deus se nascermos de cima. (João 3:3,5) Quando nascemos de 
cima, já não andamos nos caminhos do mundo, andamos nos caminhos de Deus. (Gálatas 5:16) Imagine como 
seria poderoso se as nações caminhassem em obediência à Palavra de Deus?

…E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda; e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos 
mandamentos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, para os guardar e fazer. (Deuteronómio 28:13) 

1 .  NASC ID O DE N OVO

• Você é nascido de novo? 1. Você se comunica com o Pai todos os dias? 2. Como é o seu caminar diário? 3. Você 
  é obediente à Palavra de Deus?

• Como podeis fazer as Boas Novas—que Jesus abriu o caminho para o Pai através da Cruz—Dar a conhecer à tua 
  nação?

ORAÇÃO: Senhor, dá-nos o desejo de passar tempo contigo diariamente, na Tua Palavra, e orar. Ajude a 
nossa nação a caminhar nos Seus caminhos. Amém

2.  CAMINHA ND O EM PLE NTIUDE

3. A LCA NÇA R N OVAS A LTI T UDE S 

Caminhar em novas altitudes é ter uma mentalidade renovada. A Bíblia nos ensina a viver diariamente com a mente 
renovada. Quando conversamos com o Pai, não podemos orar com uma mentalidade terrena mas sim testemunhar 
a bondade de Jesus e dos seus beneficios; assim nossas mentes se renovam.  Então, quando oramos na intimidade 
do nosso lar, as nossas mentes e o nossos corações se abrem para aprender Dele. 

O carácter de Deus é responder à oração. Ele quer que falemos com Ele para que Ele possa comunicar conosco. 
Deus quer que tenhamos uma mentalidade do seu Reino para que Ele possa responder às nossas orações.

E não se conformem ao mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que possais 
provar o que é essa boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. 

4.  #ORA RPELAT UA NAÇÃO
VER A SECÇÃO “ ORAR A PALAVRA” 

NA PÁGINA 2!Orem para que a vossa nação se volte aos 
princípios do Reino de Deus.  Ore agora por____ 
minutos [reservar tempo].

O CA RÁC TER DE DEUS É 
RE SPONDER À ORAÇÃO
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Em João 6, os discípulos estavam num barco quando uma tempestade se levantou. Jesus aproximou-se deles 
caminhando sobre a água. Então Ele disse: “Sou eu; não tenhais medo”. Quando nascemos de cima, temos o 
Espírito de Deus, e o Seu poder vive dentro de nós. Então, já não temos medo das tempestades porque sabemos 
que pertencemos a Deus e que Ele nos protege.

O mundo está numa hora escura, com muitas pessoas lutando e sofrendo. Quando depositamos a nossa fé em 
Deus, rejeitando as nossas inseguranças venceremos a tempestade.

“…Não temas, pois eu redimi-te; chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu 
estarei contigo; e através dos rios, eles não te inundarão; quando andares pelo fogo, não serás queimado, e 
a chama não te consumirá”. Isaías 43:1-2

1 .  VE NC E ND O A TEMPE STA DA

• Quando as tempestades da vida chegam, você reage com medo, ou põe a tua fé em Deus?

• Como a sua nação pode superar as condições actuais? 

ORAÇÃO: Senhor, ajuda a nossa nação a ter uma mente voltada para o Reino de Deus para que cedamos 
à Sua Palavra e aos Seus caminhos. Amém 

2.  C RE ND O NAQUELE QUE T UD O PODE

3. A LCA NÇA R N OVAS A LTI T UDE S

Deus convida-nos a viver em abundancia—com Ele—e assim Ele fala conosco. Ele quer que deixemos para 
trás a nossa mentalidade mundana (os caminhos e conselhos do mundo). Quando fazemos essa escolha, Jesus 
encontra-nos a meio caminho e leva-nos para perto Dele, aonde Ele quer que estejamos.  

Quando oramos pelas nações, precisamos orar com a fé no Deus altíssimo. E assim Deus irá nos ajudar a 
vencer as tempestades.

Assim, quando tinham remado cerca de três ou quatro milhas, viram Jesus a caminhar no mar e a aprox-
imar-se do barco; e ficaram com medo. Mas Ele disse-lhes: “Sou eu; não tenham medo”. João 6:19-20

QUANDO DEPOSITAMOS A NOSSA FÉ EM DEUS 
REJEITANDO AS NOSSAS INSEGURANÇAS 

VENCEREMOS A TEMPESTADE

#2
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4.  #ORA RPELAT UA NAÇÃO
VER A SECÇÃO “ ORAR A PALAVRA” 

NA PÁGINA 2!Orem para que a vossa nação se volte aos 
princípios do Reino de Deus.  Ore agora por____ 
minutos [reservar tempo].

#3

A multidão, que Jesus tinha miraculosamente alimentado com 5 pães e 2 peixes, seguiu-O através do mar. Jesus 
disse-lhes que eles não O procuravam pelos milagres; procuravam-no porque tinham comido o pão e estavam cheios. 
(João 6:26) A multidão não estava interessada no Pão de cima. Seguiram Jesus porque queriam que Ele lhes 
fornecesse as coisas do mundo.

Não devemos seguir Deus somente porque queremos que Ele resolva os problemas do mundo, ou porque queremos 
que os nossos desejos sejam satisfeitos. Devemos seguir Jesus por causa de quem Ele é—o Pão do Céu.

Agora recebemos, não o espírito do mundo, mas o espírito que é de Deus; para podermos conhecer as 
coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2:12

1 .  O PÃO QUE VEM D O C ÉU

• Como soam as tuas orações? Você somente ora para as suas necesidades materiais? Ou voce busca quem Ele 
  é—O Caminho, a Verdade, e a Vida?

• Porque você ora pela tua nação? É para restaurar o seu conforto pessoal? Ou, para deixar os caminhos do mundo 
  para trás e restaurar a sua conexão com Deus?

ORAÇÃO: Senhor, ajuda as nações a te buscar, o Pão da Vida, e a caminhar na verdade da Tua Palavra. Ámen

2.  A LÉM DAS NEC E SSIDA DE S MATERIAI S

3.  A LCA NÇA R N OVAS A LTI T UDE S

Temos de nos alimentar em Jesus, não no mundo. As pessoas tendem a alimentar-se de filmes, da sua carreira, 
família, e amigos, mas abandonam Jesus. Alimente-se Ele, gastando o seu tempo lendo a Palabra Dele e em 
oração todos os dias.  A oração e a leitrua da palabra tabalham em conjunto; não podemos ter uma sem a outra.

A Palavra de Deus é vida eterna—uma vida de abundancia. A Palavra é simples mas poderosa. Jesus disse que 
a carne nada aproveita, mas as Suas palavras são Espírito e Vida.

Assim como o Pai vivo me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim como aquele que se alimenta de Mim, 
viverá por minha causa. João 6:57 

DE VEMO S SEGUIR JE SUS POR CAUSA 
DE QUEM ELE É — O PÃO D O C ÉU
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#4

Existem apenas dois reinos: o Reino de Deus e o reino deste mundo (o reino de satanás). Não há reino no meio. 
Ouvimos a Palavra de Deus ou as palavras do inimigo. Se não cedermos a Palabra e obedecer-la, automaticamente 
ficamos do lado do inimigo.

Se sua nação escolher crer e confiar na Palavra de Deus, Deus a levantará acima do 
domínio do inimigo.

[O Pai] libertou-nos e atraiu-nos para Si próprio fora do controlo e do domínio da escuridão e transferiu-nos 
para o reino do Filho do Seu amor. Colossenses 1:13

1 .  O S D OI S REIN O S

• Não podemos viver entre dois reinos. Faça hoje uma escolha de viver no reino de Deus-que é de capacidade infinita. 
  Registre esse momento especial num pedaço de papel com a data de hoje e guarde-a na sua Bíblia.

• O que acontecerá se a tua nação se voltar para os principios do Reino de Deus?

ORAÇÃO: Senhor, ajuda os líderes da nossa nação a escolher os Seus caminhos, a ter a estratégia do Reino 
de Deus durante este tempo.  Ámen

2.  CAPAC IDA DE INF INI TA

3. A LCA NÇA R N OVAS A LTI T UDE S

Judas caminhou com Jesus, mas a sua mentalidade não mudou. Ele amava mais as coisas do mundo do que 
amava Jesus. Em conclusão, ele escolheu o mundo e traiu Jesus. Muitas pessoas dizem que servem o Senhor e 
O seguem, mas o traem porque não creem e não praticam a Sua Palavra.

Eles não percebem que a Palavra de Deus é tão poderosa que derrotou tudo (pecado, doença e maldições) na 
Cruz. A Palavra está acima de todas as situações difíceis que nos parecem impossíveis. Vamos escolher amar 
Jesus acima de todas as coisas do mundo (1 João 2:5); vamos renovar nossas mentes para que vivamos uma 
mentalidade do Reino de Deus. 

O olho não viu, nem ouvido ouviu, nem entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para 
aqueles que O amam. 1 Coríntios 2:9  

A PA LAVRA E STÁ AC IMA DE TODAS 
AS SI T UAÇ ÕE S D IF ÍC EI S QUE N O S 

PA REC EM IMPO SSÍVEI S
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