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Novo ano, novas oportunidades. Nossa geração olha para o 
tempo medido e muitas vezes em detalhes. Para certas atividades, o 
rendimento em um milésimo de segundo faz diferença, e nos 
tornamos escravos do kronos, tempo medido, e talvez nem possamos 
imaginar a vida sem isso. Mas por milênios os homens viveram sem 
essa acuidade no controle de tempo. Eles olhavam para o tempo 
como oportunidades e a palavra que melhor definia era kairós.

Pois bem, mudamos de ano (kronos), e estamos diante de várias 
oportunidades (kairós). Como IBCU temos imensos sonhos e desafios, 
e uma vez que a igreja é a reunião do povo de Deus em torno do 
Senhor Jesus, cada um de nós tem sua importância e contribuição: 
pois o que acontece com cada um de nós, o que cada um de nós 
realiza, etc, afeta no total da realidade da igreja.

Seremos a soma da história de cada um de nós com Deus. 
Devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de andarmos 
com Ele e provarmos dele para manifestarmos a Sua glória e amor. 
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21 "Não me rejeites na minha velhice; não me abandones 
quando se vão as minhas forças. Pois os meus inimigos me 
caluniam; os que estão à espreita juntam-se e planejam 

matar-me. "Deus o abandonou", dizem eles; "persigam-no e 
prendam-no, pois ninguém o livrará". Não fiques longe de mim, ó Deus; ó 
meu Deus, apressa-te em ajudar-me."  Salmos 71:9-12
Que o Senhor nos ensine a sermos sensíveis às aflições do nosso 
próximo, um familiar, amigo, um conhecido. Que aprendamos a ter 
um coração desprovido de vergonha, egoísmo e justiça própria, mas 
sim cheio do amor de Cristo, e nos acheguemos à essas pessoas como 
instrumentos dEle, de amor e misericórdia, usados para a Sua glória.

27 "Fomos redimidos por Deus, soberano criador, 
maravilhoso, amoroso Pai. Aleluia! É com atitude de 
gratidão e louvor que reconhecemos à quem 

pertencemos. Ore por isso! "Do teu louvor transborda a minha boca, 
que o tempo todo proclama o teu esplendor. Sl 71:8" ; "Mas eu sempre 
terei esperança e te louvarei cada vez mais. Sl 71:14" ; "E eu te louvarei 
com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus; cantarei louvores a ti com a 
harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu 
cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Sl 71:22,23"

29 Não devemos estranhar as provações ou perseguições 
que sofremos por amor a Cristo. Deus permite as 
provações para que nossa fé não fique na teoria, apenas. 

Ore para que sejamos cristãos que olham realisticamente para as 
circunstâncias e provações da vida, mas com a perspectiva da 
eternidade. (1 Pe 4.12).

31 A crise pode nos levar a pecar, principalmente quando 
não andamos alinhados com Deus e a Sua Palavra. Você 
se lembra de Jó? Ao lermos sobre sua vida e as terríveis 

provações pelas quais passou, vemos no relato bíblico que Jó não 
pecou. Ore para que especialmente nossos adolescentes e jovens, 
diante de tantas tentações e provações, não pequem. Ore para que 
eles sejam firmes e aplicados no conhecimento das Escrituras e no 
seu relacionamento com Deus.

23 Quando pressionados em meio à crise, podemos 
experimentar uma falta de harmonia entre o querer e o 
dever. Deus conhece e transforma o coração humano. Ore 

para que o seu coração não esteja inclinado à cobiça, mas sim aos 
testemunhos do Senhor (Sl 119.36). Peça a Deus que transforme seu 
coração, se ele estiver com o foco errado.

25 Ore para que independente dos seus sentimentos, você 
ande em obediência à Palavra de Deus, para que possa ver 
Suas promessas sendo cumpridas em sua vida.

22 "A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus 
incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, 
ó Soberano Senhor; proclamarei a tua justiça, unicamente a 

tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até 
hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos 
brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua 
força aos nossos filhos, e do teu poder às futuras gerações." Sl 71:15-18
Que proclamemos as maravilhas do Senhor onde estivermos, 
aproveitando todas as oportunidades que Ele nos apresenta. Que 
sejamos instrumentos em suas mãos para a apresentação do 
verdadeiro Evangelho em face à crise economica e política atual.

28 "Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu 
refúgio seguro." Salmos 71:7
Que bênção é poder ser reconhecido como um servo do 

Senhor, tendo nEle seu refúgio seguro!  Que o Senhor abra nossos 
olhos para com o nosso viver, não para a nossa glória diante dos 
homens, mas para a Sua honra!

30 A crise pode ser uma ótima oportunidade para apresen-
tarmos a alguém a esperança que há somente em Cristo. 
Em meio à crise, as pessoas poderão olhar para nós e 

procurar entender qual a razão para não estarmos desesperados ou 
sem esperança? Quem é o nosso Deus? Ore para que todos nós 
sejamos sensíveis e corajosos para falarmos e testemunharmos de 
Cristo aos que nos rodeiam. (Jo 3.16)24 Para quem você corre ou foge na hora da crise? O 

autor de Hebreus nos encoraja: “Acheguemo-nos, 
portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim 

de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em 
ocasião oportuna”. (Hb 4.16). Ore para que “corramos” para Deus 
sempre, e não somente na hora da crise.

26 Ore para que o Senhor nos ensine a orar continuamente 
pelos nossos governantes, porque isso Lhe agrada. Ore 
para que suas vidas sejam transformadas, e para que a boa 

mão de Deus seja sobre o povo que sofre devido aos desmandos de 
pessoas desonestas, e que o nome de Jesus seja exaltado sobre todo 
nome em nosso país (1Tm 2:1-6).



01 O Salmo 121:1-2 diz:  “Levanto  meus olhos para os 
montes e pergunto: De onde me vem o socorro? O meu 
socorro vem do Senhor, que fez  os céus e a terra.”   Ore 

para que tenhamos a mesma certeza que o salmista tinha, de que 
não importa quão difícil seja o momento que estamos vivendo, 
nosso socorro vem do Senhor!

09 Ore por todos os servos do Senhor que estão desem-
pregados, para que Deus supra suas necessidades, e 
para que acima de tudo, seus corações estejam depen-

dendo da suficiência de Deus.

15 "Em ti, Senhor, busquei refúgio; nunca permitas que eu seja 
humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça; inclina o 
teu ouvido para mim e salva-me. ... Livra-me, ó meu Deus, das 

mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Pois tu és a minha 
esperança, ó Soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a 
juventude." Sl 71:1,2,4,5
Ore para que nossas crianças, adolescentes e jovens busquem o 
conhecimento e sabedoria da Palavra de Deus, que tenham corações 
temerosos à Ele, e que O busquem em todas as circunstâncias, 
sabendo assim, vencer às tentações que o mundo lhes oferecer.

17 Encontramos no Salmo 69 atitudes fundamentais ao 
verdadeiro adorador:
- Confessa seus pecados: "Tu bem sabes como fui insensato, 

ó Deus; a minha culpa não te é encoberta." (Sl 69:5)
- Ora a Deus: "Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor; por tua 
grande misericórdia, volta-te para mim." (Sl 69:16)
- Louva a Deus mesmo na dificuldade: "Louvarei o nome de Deus com 
cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças" (Sl 69:30)
Ore para que o Espírito o capacite a desenvolver essas atitudes 
independente das circunstâncias em sua vida.

19 Medite e ore em Efésios 4:6-7. Que o Senhor nos ajude a 
sermos gratos por tudo, e a aprendermos a viver na 
dependência dEle, clamando por sua misericórdia nos 

momentos de aflição.

11 A crise não condiciona os filhos de Deus a serem 
menos do que Ele deseja. A crise é oportunidade para 
crescermos em adoração e devoção ao Senhor, e 

experimentarmos mais da Sua presença, graça e poder. Ore para 
que Deus ajude você a não desperdiçar a crise, mas sim, a crescer 
rumo à maturidade em Cristo Jesus. Ore para que na crise, você 
pratique mais as disciplinas cristãs, como estudar as Escrituras, 
orar, servir, etc. – Fp 4.19

13 Ore para que Deus, em sua infinita misericórdia, 
coloque pessoas que sejam fiéis à Sua Palavra, no meio 
das autoridades que governam nosso país, para que 

eles usem a sabedoria recebida de Deus e  influenciem nossos 
governantes.

03 Leia Sl 72: 1, 15, 18, 19.  É nossa responsabilidade orar e 
clamar ao Senhor, com confiança, para que a Sua 
justiça se realize no Brasil. Que o Senhor revele e 

repreenda toda iniquidade presente entre as lideranças nacionais, 
que toda perversidade seja identificada e punida. Ore para que o 
povo entenda a necessidade de andar segundo a determinação e 
justiça de Deus.

05 Deus é onipotente e sempre faz o bem àqueles que 
esperam nEle, mesmo em meio à crise. Ore para que 
Deus leve seu coração a confiar e esperar no Senhor, 

sempre! Medite neste texto: Sofonias 3.17,18.

07 Medite sobre Jeremias 17: 1-13.
Ore para que em meio à crise, sejamos benditos 
perante o Senhor, colocando a nossa confiança 

integralmente nEle!

02 Ore para que o povo de Deus possa aproveitar as 
oportunidades e testemunhar do que o Senhor tem 
feito, de modo que muitos perdidos possam conhecer 

o Senhor Jesus como Salvador.

08 Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu 
sempre possa ir; dá ordem para que me libertem, pois és a 
minha rocha e a minha fortaleza. Sl 71:3

Assim como o Salmista, ore para que em sua vida você aprenda 
a reconhecer a Deus como única rocha de refúgio e habitação.

10 Ore para que a boa mão do Senhor esteja  sobre seus 
servos que estão no campo missionário,  para que 
suas necessidades sejam supridas e o nome de Jesus 

continue a ser proclamado onde eles estão.

16 "Desde o ventre materno dependo de ti; tu me sustentaste 
desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei!" 
Salmos 71:6

O Salmista reconhece a soberania de Deus, e que é Ele o seu 
único sustento desde sempre!  Ore para que também vivamos 
nessa confiança, e que o louvor à Ele seja uma constante em 
nossas vidas.

18 Você tem medo das pessoas , circunstâncias e o que 
elas podem causar a você? O Salmista disse certa vez: 
“Em Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que 

me pode fazer o homem?" (Sl 56.11). Ore para que todos nós, 
individualmente e como família de Cristo, cresçamos no temor 
do Senhor. Ore para que Deus seja grande, bem maior que todos 
ou que tudo, e para que confiemos nEle.

20 Em 1Tm 6:17, Paulo nos exorta a não colocarmos 
nossa esperança na incerteza das riquezas terrenas. Ore 
para que Deus coloque em nosso coração a esperança 

no que é eterno.

12 Ore para que Deus abra nossos olhos para enxergar-
mos os necessitados, e que nosso coração seja 
impelido a ajudar quem precisa, a fim de que o Seu 

amor  seja demonstrado através de nós.

14 "Tu, que me fizeste passar muitas e duras tribulações, 
restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de 
novo me farás subir." Salmos 71:2

Nosso Deus e criador é soberano e misericordioso. Ore para que 
tenhamos um coração pronto a reconhecer a sua soberania em 
nossas vidas, sendo em tudo submissos e confiantes nEle.

04 Oremos como igreja para que não andemos anciosos por 
coisa alguma, confiantes na soberania do Senhor, 
apresentando à Ele, em oração, nossas aflições, e 

descansando no refrigério que o Senhor nos dá a cada dia.  Fp 4:6-7

06 Você costuma pensar e considerar que os olhos do 
Senhor passam por toda a terra? Agradeça a Deus por Ele 
estar atento para não somente olhar para nós, mas 

especialmente por fazer isso com o propósito de mostrar-se forte 
para com aqueles cujo coração é totalmente dele. 2 Crônicas 16.9. 
Ore para que seu coração seja totalmente dele e não esteja dividido.


