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SEMANA MUNDIAL DE ORAÇÃO 
BATISTA DO SÉTIMO DIA

07 a 13 de Janeiro de 2018
Promovida pela

 Federação Mundial Batista do Sétimo Dia
Encontre-nos em: www.sdbwf.org

Desde 1967, durante toda a primeira semana de janeiro, os Batistas 
do Sétimo Dia de todo o mundo se unem em oração, compartilhando 
meditações centradas em um tema que é escolhido pelo autor de cada 
ano. O tema escolhido para este ano é: 

“E O LUGAR TREMEU...”
Os propósitos da Federação Mundial Batista do Sétimo Dia são:
1. Proporcionar maior comunicação entre grupos de Batistas do Séti-

mo Dia em todo o mundo.
2. Promover projetos de interesse mútuo que se beneficiarão da coo-

peração internacional.
3. Estimular a comunhão entre Cristãos Batistas do Sétimo Dia por 

meio de encontros periódicos de representantes entre Conferências ou 
grupos e programas de auxílio mútuo.

4. Receber e avaliar declarações de necessidade endereçadas à Fe-
deração e compartilhar tais expressões de necessidades com as Confe-
rências afiliadas, convidando-as a responderem conforme o Senhor as 
guiar. 

Contribuições: os delegados da Federação recomendam que todos 
os membros das conferências designem uma oferta pelo menos uma vez 
por ano para a Federação Mundial, e também que todos os membros 
das conferências considerem designar dez por cento de seus orçamen-
tos anuais para a Federação. Entre em contato para obter o endereço, 
caso queira enviar uma contribuição ou faça sua doação pelo PayPal em 
treasurer@sdbwf.org.

Assembleia: a última Assembleia Geral ocorreu no Brasil (Curitiba, Pa-
raná) de 22 a 28 de Janeiro de 2017. O tema das Sessões foi “O Reino de 
Deus é semelhante...”. As próximas sessões estão planejadas para acon-
tecerem na América do Norte em 2022. 

Os oficiais da Federação Mundial incluem o Secretário Geral, Pastor 
Andrew Samuels (general.secretary@sdbwf.org); o Presidente, Pastor Jo-
nas Sommer (president@sdbwf.org); o Tesoureiro, Pastor Garfield Miller 
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(treasurer@sdbwf.org); o Secretário Geral Assistente,  Michael Spearl; 
Secretária de Registros, Karen Umana; e os Vice-Presidentes Regionais, 
Reginald Zink (Austrália/Nova Zelândia), Claudia Ferguson (Caribe), Pas-
tor Canaan Phiri (África), Douglas Machado (América do Sul), Pastor John 
Pethtel (América do Norte)  e Pastor Al Paypa (Ásia).

SOBRE O AUTOR

 O Pastor John Pethtel nasceu na 
pequena cidade de Salem, no Estado de Vir-
gínia do Oeste, nos Estados Unidos. A con-
vite de um amigo de infância, ele participou 
de uma Escola Bíblica de Férias na Igreja 
Batista do Sétimo Dia de Salem. Posterior-
mente, participou de um acampamento de 
adolescentes e jovens; e numa mensagem 
pregada neste acampamento, ele creu em 
Jesus Cristo como seu único e suficiente sal-
vador, isso aconteceu quando ele tinha 13 
anos de idade. Em 1994 ele foi batizado na 

Igreja Batista do Sétimo Dia de Salem.
 Ele sentiu o chamado ao ministério pastoral quando tinha 17 

anos e partilhou isso com seu pastor na época, o Rev. Dale D. Thonrgate. 
Com o apoio de seu pastor, ele passou a pregar na igreja. Durante essa 
época, estudava Administração na Universidade Internacional de Salem, 
uma universidade fundada por Batistas do Sétimo Dia. Posteriormente, 
graduou-se em Teologia pelo Seminário Bíblico de Lancaster. Tem Mes-
trado em Teologia pelo Seminário de Denver e atualmente é doutorando 
em Teologia também pelo Seminário de Denver.

 O Pastor John tem servido a Cristo no ministério pelos últimos 
20 anos, tendo trabalhado em igrejas de Virgínia do Oeste, Michigan, 
Maryland, Geórgia e Colorado. Atualmente, coordena o Departamento 
Pastoral e o Programa de Revitalização e Implantação de Novas Igrejas 
da Conferência Batista do Sétimo Dia dos Estados Unidos e Canadá, é 
pastor assistente da Igreja Batista do Sétimo Dia Fonte de Vida, em Colo-
rado Springs. Serve também à Federação Mundial Batista do Sétimo Dia 
como Vice-Presidente para a América do Norte.

 É casado há quinze anos com sua amada esposa, Tabatha, com 
quem tem dois filhos, Xavier e Addison. Eles moram em Colorado Sprin-
gs, nos Estados Unidos.
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DOMINGO, 07 DE JANEIRO DE 2018

A ORAÇÃO PODEROSA É CENTRADA EM DEUS E NÃO 
EM NOSSAS NECESSIDADES

Escrituras para Reflexão: 1 Reis 18:36-37; 2 Crônicas 5-6; Neemias 9; 
João 15:5-7; Atos 4:23-31 

A primeira prática bíblica da oração poderosa é ter seu foco primaria-
mente em Deus (Seu caráter, Seus atributos e Sua vontade) ao invés de 
nossas necessidades.

Em Atos 4:23-31, a vida de Pedro e João acabara de ser ameaçada. Po-
rém, em vez de começarem a reunião de oração buscando por proteção, 
eles citaram os Salmos sobre a soberania de Deus sobre toda Sua criação 
e sua onipotência na necessidade de seu filho, Jesus, ser sacrificado.

Em Neemias 9, o povo estava reunido em assembleia solene. Even-
tualmente, eles pediram que Deus lhes ajudasse nos tempos de dificul-
dades, mas em primeiro lugar leram as Escrituras, louvaram a Deus e 
confessaram seus pecados por mais de meio dia! Quando chegou a hora 
da oração, eles utilizaram 28 versos em sua prece antes de fazerem um 
pedido a Deus. 

Em 2 Crônicas 5-6, Salomão lidera o culto de adoração que enfoca em 
Deus por um momento antes de fazer qualquer pedido ao Senhor.

Fica a pergunta, por que eles começaram a oração com o foco prima-
riamente em Deus?

1. Deus era mais importante para eles do que terem suas necessida-
des supridas;

2. Deus é digno de honra e louvor;
3. Isso nos ajuda a ver a situação do ponto de vista de Deus e nos 

ajuda a nos concentrarmos em Sua vontade.

Comecem sua reunião de oração lendo, ouvindo e refletindo nas Es-
crituras. Principiem com louvor, meditação e testificação ao nome do Se-
nhor. Iniciem falando ou cantando sobre Deus e quem Ele é. Confessem 
seus pecados. Falem sobre o evangelho uns aos outros e lembrem-se 
de Seu amor e perdão para aqueles que nEle creem. Então, conectem-
se com Deus em oração porque não podemos fazer nada, mas com Ele 
tudo é possível. Nossas orações serão infrutíferas, se não forem centra-
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das em Deus. Nossas orações quando centradas em Deus resultarão na 
resposta divina a nosso favor. 

Essa conexão alinhará nossos focos na vida com Deus. Se estivermos 
desconectados e nossa vida não for centrada em Deus, o resultado será 
uma auto orientação. Conectados e centrados em Deus resultará em 
uma orientação divina. Concentrar-se em Deus para a oração renova a 
nossa mente sobre o que é mais importante e permite que Deus, através 
do Espírito Santo, transforme nosso coração.

Foco da oração: no seu tempo de oração hoje, não faça pedidos a 
Deus. Em vez disso, apenas o louve por quem ele é. Quanto do seu 
tempo você gasta em seus sonhos, finanças e desejos, em vez passar 
tempo com Deus? Pense sobre o que você pode lembrar da Bíblia, sobre 
como Deus fez imensamente mais do que o que poderíamos pedir ou 
imaginar.

Ore para que os Batistas do Sétimo Dia estejam com seus planos e 
desejos alinhados com os planos e desejos de Deus para eles.
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SEGUNDA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2018.

 A ORAÇÃO PODEROSA DO CORAÇÃO 
RESPONDE A DEUS

Escrituras para Reflexão: Gênesis 4:1-5; 2 Reis 3:1-14; Jeremias 29:13; 
Mateus 5:8; 13:15; Hebreus 10:22 

A segunda prática bíblica de uma oração poderosa é que ela é uma 
resposta a Deus do coração de um indivíduo ou do povo que ora. Na Bí-
blia, Deus não separou as orações feitas a Ele da condição do coração do 
povo que orava. Por exemplo, veja as ofertas de Caim e Abel em Gênesis 
4, ou as orações de Jeosafá e Jeorão em 2 Reis 3. 

A oração poderosa não acontece quando vivemos como queremos e 
depois apenas clamamos a Deus quando precisamos de algo ou quando 
a crise nos atinge. Devemos cultivar um estilo de vida de santidade que 
ajude a manter nosso coração voltado para Deus. Podemos fazer isso 
lembrando as verdades divinas, as promessas do Senhor e as ações dEle 
em relação ao seu povo. Podemos fazer isso lendo as Escrituras. Pode-
mos fazer isso esforçando-nos para viver vidas santas.

Podemos responder a Deus em oração como reflexo do Seu amor por 
nós e como expressão do nosso amor por Ele. Podemos responder a 
Deus em oração com a ação de graças e o louvor que Ele merece.

A reposta a Deus, em oração, de nosso coração é um indicador de 
nossa adoração a Ele. Somos mornos? Estamos adorando a Deus em Es-
pírito e em verdade? Nossas orações expressam o que pensamos dEle? 
Nós O vemos como Criador do Universo ou nós O vemos como o gênio 
da lâmpada que atende aos nossos desejos?

A preparação do nosso coração para a oração e a adoração torna-se, 
então, importantes. Sempre que as pessoas da Bíblia apareceram diante 
de Deus, houve preparação envolvida. A confissão é uma dessas ma-
neiras que preparamos nosso coração para a oração diante de Deus. A 
confissão da verdade bíblica e do pecado ajuda a nos preparar para nos 
achegarmos ante ao trono de Deus.

Nosso coração ao se achegar a Deus em oração deveria desejar tão 
somente a presença divina em lugar de outras coisas, a vontade divina 
em vez de nossos desejos, e o coração de Deus ao invés de nossos pró-
prios sentimentos.

Foco da oração: Em nosso momento de oração hoje, peçamos a Deus 
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para sondar nosso coração, renová-lo e transformá-lo. Você procura a 
Deus por coisas ou O procura para que Ele mostre coisas? Você está 
pronto para confessar seus pecados a Deus? Quando o Espírito Santo 
lhe mostra seus pecados é um sinal do favor e do amor dEle por você.  
Agradeça a Deus pelas Suas bênçãos sobre você e sua igreja. Manifeste 
seu amor a Deus e quanto você reconhece o amor dEle por você. Deus 
responderá à sua busca por mais dEle, respondendo aos seus clamores. 

Oremos pelos Batistas do Sétimo Dia na Austrália e na Nova Zelân-
dia.

Austrália Nova
Zelândia
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TERÇA-FEIRA, 09 DE JANEIRO DE 2018.

A ORAÇÃO PODEROSA BUSCA O REINO DE DEUS EM 
PRIMEIRO LUGAR 

Escrituras para Reflexão:  Salmo 86:11; Mateus 6:5-13; 6:33; João 13:33-
34; Filipenses :9-11; 2:5; Colossenses 1:9-11; 1 Timóteo 2:1-4; Apocalipse 
5:9

A terceira prática bíblica de uma oração poderosa é buscar em pri-
meiro lugar o Reino de Deus em tudo que fazemos. Há 51 referências 
ao Reino de Deus somente no Evangelho de Mateus. É o que Jesus veio 
pregando e o que encorajou os outros a buscar. No ensinamento de Je-
sus sobre a oração, o Reino de Deus é mencionado em como não orar e, 
então, em como orar apropriadamente e no poder de Deus.

Buscar primeiro o Reino de Deus e a Sua justiça. O que isso significa? 
Primeiro, o Reino é onde o domínio e o reinado de Cristo estão presen-
tes e ativos. Em segundo lugar, a cultura do Reino coloca os interesses 
de Deus à frente dos nossos. Em terceiro lugar, o Reino inclui todas as 
tribos, línguas e nações. Em quarto lugar, o Reino e sua cultura podem 
afetar a sociedade por meio da justiça e da boa vontade.

Buscar em primeiro lugar o Reino de Deus tem implicações nas priori-
dades e nos objetivos da nossa vida. Orar e desejar o Reino não elimina-
rá outros desejos, mas nos dará prioridades certas. Desejando a água da 
vida antes da água natural, colocaremos os outros antes de nós mesmos. 
Sua identidade mudará de tudo o que foi até agora para servo de Deus 
e cidadão do céu.

Buscar o Reino em primeiro lugar inclui a edificação do corpo de fiéis 
(a cidadania do Reino), sendo fiel aos “uns aos outros” das Escrituras. O 
plano redentivo de Deus e o agente do Reino de Cristo é a igreja. Por-
tanto, a saúde do corpo de Cristo é parte integrante do plano de Deus. 

No entanto, o coração de Deus deseja que todos se tornem cidadãos 
do Reino. Não apenas devemos orar pela fidelidade daqueles que pro-
fessam fé em Cristo, temos que orar e servir aqueles que estão distantes 
de Cristo em suas convicções e estilos de vida. Deus deseja que sejamos 
ativos em nossas comunidades, falando e vivendo o evangelho. É assim 
que o Reino de Deus cresce. Nossa obediência ao Senhor afeta a vida 
daqueles a quem amamos e com quem convivemos.

Foco da oração: Em nosso tempo de oração hoje, oremos pelo que 
o coração de Deus anela. Busquemos primeiro o Reino de Deus. Ore-
mos as orações dos discípulos e a de Jesus. Seu coração está disposto a 
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postergar a satisfação de seus desejos pessoais para que Deus cumpra 
a vontade dEle primariamente? Oremos pelos outros na sua igreja. Ro-
guemos pelos líderes da sua igreja, enquanto equipam os crentes para 
o ministério. Intercedamos pelos líderes políticos (cidade, região, país). 
Peçamos por avivamento entre aqueles que professam a fé em Cristo. 
Oremos por portas abertas para alcançar aqueles que nunca ouviram o 
evangelho. Oremos para que cada um de nós possamos servir melhor o 
rei Jesus.

Oremos pelos Batistas do Sétimo Dia nas Américas do Norte e do 
Sul (Estados Unidos, Brasil, Chile, Canadá e Equador).

BrasilEstados 
Unidos

Canadá Equador
(novo campo missionário)

Chile
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QUARTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2018.

A ORAÇÃO PODEROSA RECONHECE AS RESPOSTAS E 
AÇÕES DE DEUS

Escrituras para Reflexão: Gênesis 22:1-14; 2 Crônicas 7; Salmo 51:6; Ma-
teus 21:22; Atos 16:6-10; 2 Coríntios 9:8-15; Efésios 1:17-19; Filipenses 
2:13; 2 Timóteo 1:7

A quarta prática bíblica para uma oração poderosa é o reconheci-
mento das respostas e ações divinas. Todos aqueles que tiveram um 
relacionamento com Deus por meio da Bíblia reconheciam facilmente 
quando Deus estava falando e agindo em favor deles, fosse Salomão na 
dedicação do templo, Paulo e o chamado para a Macedônia, ou Abraão 
mudando de Ur dos Caldeus. Todos eles perceberam o mover de Deus e 
se juntaram a Ele no Seu trabalho.

Eu creio que Deus pretende que sejamos cada vez mais capazes de fa-
zer o mesmo. É possível percebermos e reconhecermos a voz e as ações 
de Deus ao nosso redor. Isso acontece quando o buscamos e estamos 
abertos para ouvir a Sua voz e vê-LO trabalhando.

É possível dizer como Deus agiu e falou e esperar que Ele aja e fale 
novamente por meio do nosso conhecimento da Escritura. A Bíblia é o 
padrão para discernir quem é Deus, o que Ele pretende fazer e como 
pode realizá-lo. Deus usa a Bíblia para impactar nossa compreensão so-
bre Si mesmo e acerca de como Ele trabalha. O Criador usa a Bíblia para 
nos reavivar ou nos fortalecer em nosso serviço para Seu Reino. Ele usa 
a Bíblia para revelar Seus planos para nós. Ele também usa a Bíblia para 
moldar-nos à imagem de Cristo.

Podemos dizer como Deus funcionou e falou e como Deus pode tra-
balhar e falar novamente através do nosso conhecimento da Escritura. A 
Bíblia é o padrão para discernir quem é Deus, o que Ele pretende e como 
Ele pode realizá-lo. Deus usa a Bíblia para impactar nossa compreensão 
sobre Si e sobre como Ele trabalha. Ele usa a Bíblia para nos moldar e 
nos fortalecer em nosso serviço em prol do Reino. Deus usa a Bíblia para 
revelar Seus planos para nós. Deus também usa a Bíblia para ajudar a 
nos conformar com a imagem de Cristo.

Ao reconhecer o agir e o falar de Deus e, então, nos unirmos a Ele, po-
demos conhecê-LO mais intimamente. É Deus quem nos dá fome pelas 
coisas espirituais. É Ele que nos dá vontade de amar e servir. É Ele que 
provê nossas necessidades, tanto por meios comuns quanto por extraor-
dinários. É Deus quem nos dá força para passarmos pelas provações e 
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vencermos as tentações.
Você reconhece os meios com que Deus trabalha em nosso mundo? A 

misericórdia e o agir demonstrados por Deus sobrenaturalmente ou por 
meio de outros é uma maneira pela qual Ele trabalha por nós. Quantos 
de nós podem ver Sua graça e misericórdia em ação? Quantos podemos 
ver as maneiras pelas quais Ele está nos purificando por meio das pro-
vações?

Foco da oração: O que temos visto Deus fazendo para nos convidar 
a um relacionamento mais profundo com Ele? Que tarefa clara Ele tem 
dado a nós para servir aos outros em nossa comunidade? Como Deus 
tem falado ao nosso coração hoje? O que Ele tem nos dito e como nós 
temos respondido? Como Deus tem agido na vida da nossa igreja local? 
Como a Sua graça tem sido evidente?

Oremos pelos Batistas do Sétimo Dia na Europa (Inglaterra, Holanda 
e Polônia) 

HolandaInglaterra Polônia
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QUINTA-FEIRA, 11 DE JANEIRO DE 2018.

A ORAÇÃO PODEROSA LANÇA TODOS OS 
CUIDADOS EM DEUS.

Escrituras para Reflexão: Salmo 18:3-19; 22:10; João 2:1-12; Filipenses 
4:6-7; 1 Pedro 5:7-10

A quinta prática bíblica da oração poderosa é o lançar todos os nossos 
cuidados e ansiedades em Deus. Haverá momentos em nossa vida que 
estaremos pessoalmente em necessidade. Poderemos estar passando 
por uma tribulação. Poderemos ser experimentados por alguma tenta-
ção. Haverá momentos em que teremos uma necessidade imperativa. 
Pode ser que precisemos de segurança. Em momentos como estes, nos-
so coração transformado irá clamar a Deus por salvação, por libertação, 
por socorro, por cura. 

Somos encorajados pelas Escrituras em tempos como estes para lan-
çarmos nossas preocupações e ansiedades nas mãos do Senhor “porque 
Ele tem cuidado de nós”.

Algumas características marcaram os heróis da fé em suas interações 
com Deus e capacitaram-nos a lançarem suas necessidades em Deus:

Eles realmente acreditavam que Deus os amava e cuidava deles pes-
soalmente.  Tinham um relacionamento com Deus que ajudara a dar-lhes 
conforto e fé para manter sua confiança no Senhor em tempos difíceis;

Eles olhavam para Deus como a fonte para suprir suas necessidades. 
Quando tentados a confiar em seu próprio poder para resolver seus pro-
blemas, eles foram relembrados de que os planos e caminhos de Deus 
são melhores do que seus próprios planos;

Eles confiaram que Deus agiria de acordo com Sua própria sabedoria. 
Deus tem o melhor guardado para nós e a melhor maneira de cumprir 
os seus propósitos em nossa vida, tanto para a Sua glória quanto para 
o nosso bem.

Deus deseja que confiemos nEle. Frequentemente nossas orações se 
parecem como crianças reclamando de seus pais. Quando isso aconte-
ce, as crianças estão pedindo, mas sem esperar uma resposta. Por isso 
que Deus não quer que estejamos preocupados. Ele nos encoraja a uma 
atitude de gratidão que poderá guardar nosso coração. A gratidão re-
lembra-nos que o coração de Deus realmente deseja o melhor para nós, 
e, portanto, podemos confiar nEle. Não precisamos explicar o que o Se-
nhor deve fazer e nem como deve responder nossa oração. Somente 
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precisamos estar certos de que Deus nos ouve e que sabe o que é me-
lhor para nós. 

Foco da oração: O que impede você de compartilhar seus fardos com 
Deus e com os outros em sua igreja? Você acredita que Deus quer o que 
é melhor para você? Por que você pode ser grato a Deus? 

Oremos pelos Batistas do Sétimo Dia na Ásia (Índia, Andra Pradesh 
& Filipinas).

Andra 
Pradesh

Índia Filipinas
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SEXTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2018.

A ORAÇÃO PODEROSA DESENVOLVE 
RELACIONAMENTOS PODEROSOS.

Escrituras para Reflexão: Salmo 145; João 16:13-15; Atos 1:14-2:1; 2:42-
47

O que posso ver através da Bíblia é que quando o povo de Deus 
ora junto, eles crescem juntos. As ações divinas podem ser po-
derosamente visíveis quando amamos uns aos outros. O Senhor 
frequentemente traz pessoas para a igreja quando seus membros 
cuidam uns dos outros, amam uns aos outros, servem uns aos ou-
tros e oram juntos a Deus. Quanto mais profundo amamos uns aos 
outros, mais favor conquistamos aos olhos de Deus.

Oramos melhor com aqueles a quem somos mais achegados. 
Quando não conhecemos muito bem alguém, fica mais difícil orar 
fervorosamente com eles e por eles. Quando conhecemos bem a 
alguém, mas há algum problema relacional, é difícil orar com essa 
pessoa. Quando gastamos tempo uns com os outros, partilhamos 
refeições juntos, compartilhamos nossos fardos e servimos juntos 
a Deus, orar tende a ser algo que flui naturalmente e que gosta-
mos de fazer juntos. 

As reuniões de oração em nossas igrejas serão mais dinâmicas 
se, de fato, nossa convivência for maior que apenas um dia por se-
mana. Atividades que encorajam a construção de relacionamentos 
saudáveis também edificam uma atmosfera para orações dinâmi-
cas e poderosas. 

Estar “de acordo” ajuda-nos para que nossa oração seja podero-
sa. Ter esse tipo de unidade é orar pelas mesmas coisas. Quando 
estamos unidos em nossos desejos, missão e propósito, a oração 
pode se tornar muito poderosa. Esse tipo de unidade exige um 
amor profundo, exige que, a exemplo da igreja primitiva também 
tenhamos  um só coração e uma só alma. Esse tipo de unidade 
torna-se poderosa quando o foco se volta para ajudar ou ver o 
bem dos outros e não o nosso próprio.

Quando existe esse tipo de relacionamento e unidade, torna-se 
mais fácil discernir a orientação do Espírito Santo para uma igreja. 
A oração se torna poderosa quando estamos sob a liderança do 
Espírito Santo nos mostrando sobre o quê orar, por quem orar e 
a quem e como responder e reconhecer a Deus e Suas ações em 
nossa vida. Com este discernimento do Espírito Santo, podemos 
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ver e entender como os outros serão afetados por nossas orações.

Foco da oração: Peça a Deus por meios e oportunidades para 
gastar tempo com irmãos da sua igreja. Construa relacionamentos 
profundos com eles. Pense em maneiras de investir tempo com 
pessoas fora da sua igreja para orar com eles. Com sua igreja, pen-
sem sobre uma tarefa especifica que Deus lhes deu. Em suas ora-
ções, considerem as necessidades de outros. 

Oremos pelos Batistas do Sétimo Dia no Caribe (Guiana & 
Jamaica).

JamaicaGuiana
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SÁBADO, 13 DE JANEIRO DE 2018.

A ORAÇÃO PODEROSA ACONTECE QUANDO DESCAN-
SAMOS EM CRISTO

Escrituras para Reflexão: Gênesis 2:18; Salmo 73:25; Mateus 18:20; Ro-
manos 12:4-5; Hebreus 10:25

Não há dúvidas em minha mente do poder da oração individual, pois 
as Escrituras afirmam que “a oração de um justo pode muito em seus 
efeitos”.  No entanto, quando nos reunimos estando “em acordo”, com 
um foco na vontade de Deus para com os outros, com as lentes da gra-
ça divina buscando a resposta de Deus, coisas extraordinárias podem 
acontecer.

Quando você se reunir em sua igreja neste dia de Sábado, certamen-
te você estará orando. Faça dessas lições sobre Orações Poderosas um 
estilo de vida para você e sua igreja. Incorpore-as em suas estruturas de 
tomada de decisão. Use-as antes de seus eventos de evangelismo. Conte 
com Deus para participar de suas reuniões. Confie no Espírito Santo para 
orientar seu progresso. Concentre-se em um passo, na missão de Deus 
para sua igreja, de cada vez e veja a fidelidade dEle às suas promessas.

Enquanto descansamos, no Sábado, de nossos trabalhos, não descan-
semos de fazer a obra de Deus e de propagar o avanço do Seu Reino. Da 
mesma forma, que o sábado não seja o único dia em que nos dedique-
mos ao avanço do Reino de Deus. Sejamos proativos em nossas orações 
pelo favor divino, pela vontade divina e para que a glória de Deus seja 
real para você e para a sua congregação.

Cristo prometeu que um dia voltará para buscar aqueles que Lhe per-
tencem. A mensagem que temos para compartilhar com outros não é 
sobre quanto temos que fazer para Ele, mas o quanto Ele já fez por nós. 
Jesus participou da criação de todas as coisas, invadiu a história como 
homem para saber o que é ser um de nós de todas as maneiras. Ele viveu 
uma vida perfeita porque nós não poderíamos (e ainda não podemos), 
morreu uma morte substitutiva por nossos pecados, carregou sobre Si 
mesmo cada um deles, incorrendo na ira total de Deus, ressuscitou den-
tre os mortos para nos dar esperança. Nos céus, Ele intercede a nosso 
favor e retornará para nos buscar. No Dia do Juízo, Deus verá a justiça 
dEle em vez da nossa, se depositarmos nossa fé nEle. Por tudo isso, po-
demos descansar no Senhor de todas as nossas preocupações.

Você e sua igreja serão guerreiros poderosos da oração para a glória 
de Deus e para nosso bem? 
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Foco da oração: Sejamos agradecidos a Deus por nossa igreja. Renda 
graças ao Senhor por aqueles que estão reunidos consigo hoje. Agra-
deça a Deus por aqueles que lhe ajudaram em sua caminhada espiritual 
até aqui. Seja grato a Deus por usar você e a sua igreja para alcançar os 
perdidos. Agradeça ao Senhor pelos alcançados pelo evangelho através 
da sua igreja. Incentive o descanso em Cristo. Antecipe o seu retorno e 
comemore. Regozije-se com a esperança que temos na vida eterna. Viva 
como alguém que pertence a Jesus.

Oremos pelos Batistas do Sétimo Dia na África (Burundi, Quênia, 
Malaui, Nigéria, Ruanda, África do Sul, Moçambique, Angola, Uganda, 
Zâmbia, Serra Leoa, República Democrática do Congo).

Malaui

Moçambique

Zâmbia República 
Democrática 

do Congo
(novo campo 
missionário)

Quênia

Africa do Sul

Uganda Serra Leoa
(novo campo 
missionário)

Burundi

Ruanda

Nigéria

Angola
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ENCARTE MISSIONÁRIO 
INTERNACIONAL

Jesus deixou muito claro que missões não têm fronteiras (Atos 1:8), 
portanto, as Igrejas Batistas do Sétimo Dia Brasileiras têm tido a tradição 
de estender a mão e ajudar Batistas do Sétimo Dia em outras nações du-
rante a Semana Mundial de Oração. Entre outros projetos nós já ajuda-
mos a cobrir sete igrejas do Burundi,  para que nossos irmãos pudessem 
ter um espaço coberto de adoração. Já adquirimos diversas bicicletas 
e uma moto para facilitar o transporte de pastores e missionários da 
Nicarágua e Andra Pradesh (Índia), a fim de darem assistência ao seu 
rebanho e trabalharem no campo missionário. 

Voltamos depois de dois anos de pausa com este encarte missionário 
internacional. Durante esta semana todos estão convocados participa-
rem da obra Missionária Mundial. Primeiramente, por meio da oração 
intercessória pelos pastores, missionários e todos os membros dos dois 
países alvo desta campanha: Moçambique e a República Democrática do 
Congo (RDC). A segunda maneira de colaborar é financeiramente. Soli-
cita-se que TODAS as ofertas alçadas neste sábado (13), pela manhã e à 
noite, em especial, sejam enviadas para Missões, pois é por meio destas 
ofertas de amor que temos colaborado com Missões.

Moçambique: Em visita à Mo-
çambique em 2016, os pastores 
daquele país solicitaram aos ir-
mãos brasileiros o envio de Bíblias 
e livros de teologia para formação 
de pastores. Enviamos em mãos 
duas malas de livros e Bíblias, po-
rém agora eles precisam de pro-
fessores e pedem por pastores 

brasileiros para lhes ministrarem aulas. A Federação de Mulheres Batista 
do Sétimo Dia, aliada ao TIME e à Sociedade Missionária, têm liderado 
uma campanha para enviarmos 2 professores do TIME, de cada vez, para 
ministrar aos nossos pastores moçambicanos de forma intensiva por 02 
semanas. Serão aulas duas vezes por ano, durante 3 anos de treinamen-
to.

Os pastores Bernardino de Vargas (São Paulo - SP) e Claudir Oliveira (Bo-
caiúva do Sul - PR) responderam ao chamado e estão planejando para irem 
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à Moçambique no segundo semestre deste ano. Além de ofertar para cobrir 
os custos, você também pode ajudar doando livros de teologia do TIME1 
 e Bíblias novas.2

República Democrática do 
Congo (RDC): Rica em re-
cursos e belezas naturais, a 
República Democrática do 
Congo poderia ser a repre-
sentação de um paraíso tro-
pical em pleno coração da 
África, não fosse a cobiça de 
países vizinhos e empresas 
internacionais por ouro, dia-
mante, cobalto, cobre e outros 

minérios. Essa disputa envolve a região numa guer-
ra que já deixou cerca de seis milhões de mortos desde 19933. 
 É a maior e mais sangrenta guerra desde a Segunda Guerra Mundial. 

Mesmo em meio aos perigos de passar por guerrilhas, os irmãos de 
Ruanda (país vizinho) têm respondido ao chamado de Deus para pregar 
o evangelho na República Democrática do Congo. Já temos grupos de 
Batistas do Sétimo Dia naquele país, porém os irmãos precisam de recur-
sos financeiros para plantar novas igrejas. 

Ressaltamos que toda oferta levantada com este propósito será en-
viada para a Sociedade Missionária, que ficará encarregada de enviar o 
valor e supervisionar como os recursos estão sendo gastos.

1 Livros necessários nesta primeira etapa:  Introdução à Bíblia, Panorama do Antigo 
Testamento, Panorama do Novo Testamento, Como entender a Bíblia.
2 Como muitos pastores têm necessidade de óculos de leitura, recomendamos Bíblias 
com letra grande.
3 https://pt.wikipedia.org/wiki/República_Democrática_do_Congo
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Como filhos de Deus, que experimentamos a salvação pela graça, so-
mos chamados a apresentar essa mesma bênção às outras pessoas. Mas 
nem todos temos o chamado para sair ao campo pregando a Palavra 
pelo mundo afora. Por isso, estender a mão e apoiar aqueles que dedi-
cam suas vidas a salvar outras vidas é muito importante. Precisamos orar 
por aqueles que estão no campo fazendo a obra. Porém, podemos fazer 
mais, contribuir financeiramente com essa obra.

 

Primeiro culto realiza-
do na República Demo-
crática do Congo.

Pastor Jean de Dieu Karimutumye, 
Presidente da Conferência Batista 
do Sétimo Dia de Ruanda, e demais 
irmãos na fronteira da República 
Democrática do Congo
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