
ais de 1.400 líderes cristãos internacionais e dezenas 
de milhares de pastores de todos os continentes estão 
reunindo milhões de cristãos de diversas igrejas para 

orarem todo primeiro domingo de Outubro no “Dia de Oração 
pela Paz de Jerusalém”. Juntos estamos orando para que a paz 
que Deus prometeu venha a todos os habitantes desta cidade 
histórica. Você está convidado a se conectar a este movimento 
visitando o site daytopray.com.

Como devo orar?
Ore que a shalom de Deus encha os corações e as mentes 
de todas as pessoas naquela região, trazendo um fim ao 
terrorismo e ao derramar de sangue inocente.  Salmos 122 e 
Isaías 62 nos ensinam: “ore pela paz de Jerusalém” e “não dê a Ele 
descanso, até que ponha a Jerusalém por louvor na terra”. Nossas 
orações por Jerusalém precisam ser regulares e persistentes.

Por quem devo orar?  
Ore tanto por Judeus quanto por Árabes da mesma maneira, 
e por todos os habitantes de Jerusalém.  Ore especificamente 
pelos líderes religiosos e políticos, por mulheres e crianças 
oprimidas, pelas vítimas do terrorismo, pelos cristãos que 
vivem lna região e pela jovem geração de Palestinos Árabes 
e Israelenses.

Com que frequência devo orar?
Ore sem cessar.  Certifique-se de que sua congregação local 
esteja participando anualmente do Dia de Oração pela Paz de 
Jerusalém. Além disso, encorajamos você a incluir a paz de 
Jerusalém em suas orações diárias.

O Dia Anual de Oração pela Paz de Jerusalém
Todo primeiro domingo de Outubro
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Orações
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•   Visite daytopray.com e coloque seu nome na Resolução 
Chamado para Orar. Se inscreva para receber as “Novidades 
para Oração dos Vigias de Jerusalém” por email.

•    Mobilize sua igreja ou região a participar do Dia de Oração 
pela Paz de Jerusalém. Existem recursos para baixar ao 
clicar no link ENGAGE no site daytopray.com.

•   Esteja bem informado para poder defender e interceder  
por Israel através dos recursos para treinamento Vigias 
sobre o Muro. Para mais informações acesse  
kairosresourcecenter.com.

•   Faça uma peregrinação esse ano para orar em Jerusalém 
junto a Jornada de Oração Vigias sobre o Muro. Visite   
daytopray.com/cometoisrael para saber as datas das 
viagens e obter mais informações.

Uma oração por Jerusalém
Pai nosso que estás no céu, o Deus 
de Abraão, de Isaque e de Jacó, em 
obediência a Tua Palavra, eu oro pela 
paz de Jerusalém e da terra de Israel. 
Abençoe o povo de Israel com Tua 
promessa de redenção, proteja-os 
com Teu amor e traga uma esperança 
renovada pelo dia de sua salvação. 
Guie os líderes de Israel e seus 

assessores com a luz da Tua Verdade. Por Teu Nome, eu peço 
que lembre-Te de Tua promessa e abençoe a Terra com Tua 
paz, e seus habitantes com Tua alegria duradoura.

Entendendo o plano de Deus para Israel
Leia os seguintes textos Bíblicos - Gênesis 12.3; Gênesis 17.7-8; 
Deuteronômio 10; Deuteronômio 28-32; Isaías 40.1-2; Isaías 60-62; 
Ezequiel 36-37; Ezequiel 39.25-29; Amós 9.11-15; Miqueias 7.18-20; 
Zacarias 8.2-3; Zacarias 12 e 14; Romanos 9-11; Hebreus 11

 
Para mais informações sobre Israel visite:  

goisrael.com  •  mfa.gov.il  •  jpost.com 

Ore... depois VÁ a Israel pelas linhas aéreas El Al Airlines elal.com. 
Visite Israel, você nunca mais será o mesmo!

ENGAJE-SE

1.800.519.4647 daytopray.com 
eagleswings.to


