
 
 

Projeto de Oração 
Misericórdia, arrependimento e humilhação. 

 

UMA RESPOSTA BÍBLICA, UNIDA E FORTE CONTRA A CORONAVIRUS: 

 

Ezequiel 22:30 Almeida Atualizada (RVR1960) 
30 E eu procurei entre eles um homem para fazer uma cerca e ficar na brecha 

diante de mim, a favor da terra, para que eu não a destruísse; e eu não o 
encontrei. 

 

2 Crônicas 7: 13-14 - Almeida Atualizada (RVR1995) 
13 Se eu fechar os céus, para que não chova, e se eu ordeno que os gafanhotos 

consumam a terra, ou se eu enviar peste ao meu povo; 14 se meu povo, em 
quem o meu nome é invocado, e eles oram, procuram o meu rosto e se desviam 

dos seus maus caminhos; então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e 
curarei sua terra. 

 

Diante da praga de Covid-19, precisamos parar e responder como as 
Escrituras mandam: Com humilhação, arrependimento e pedindo 

misericórdia ao Senhor:  

POR QUE ORAR? Humilhação, arrependimento e clamando por 
misericórdia.  

  



AGENDA DE ORAÇÃO SUGERIDA: 

As principais e insubstituíveis razões pelas quais devemos aparecer diante 
do Senhor, elas devem ser: Humilhação, Arrependimento e Clamar por 

misericórdia. 

a) Humilhação: implica, entre outras coisas, que durante estes dias e 
sempre, devemos ser mais sóbrios, deixando de lado qualquer atitude 

de orgulho, assumindo que de alguma maneira entremos em uma 
espécie de "luto" diante do Senhor pelo que está acontecendo e,  ao 
invés de ficarmos desanimados, precisamos criar consciência de que 
isso é um momento muito delicado na história da humanidade e da 

igreja, e que Deus está tentando nos dizer algo e temos a 
responsabilidade de transmitir a mensagem com uma atitude de 

humilhação. 

b)  Arrependimento: Examinar a nós mesmos e permitir que o Espírito 
Santo traga a convicção do pecado em todas as áreas da nossa vida, 

confessando e se afastando definitivamente deles, levando em 
consideração Provérbios 28:13 e 1 João 1: 8-10. 

c) Clamem por misericórdia: Como Abraão clamou e intercedeu diante 
de Deus por Sodoma e Gomorra, também devemos fazer isso por 

nossas cidades, nações e autoridades, igrejas, famílias etc. 

d) Pelos presidentes, governadores, prefeitos e repartições públicas, 
para que o Senhor os salve e lhes dê: sabedoria para lidarem com as 

crises, força e proteção, sensibilidade aos necessitados, etc. 

e) Todos os dias e a cada hora devemos clamar pelos infectados pelo 
vírus para que sejam curados ou se recuperem. Para os parentes 

daqueles que morreram, para que sejam consolados e fortalecidos 
pelo Espírito Santo. 

f) Para os médicos, enfermeiros e todo o pessoal que trabalha em 
emergências e salas de terapia intensiva para que eles e suas 

respectivas famílias. Para que eles recebam nova força e sabedoria 
para tratar cada paciente. 



g) Por cientistas trabalhando para descobrir e testar vacinas 
adequadas, para Deus os encher de sabedoria, inteligência e novas 

forças para serem diligentes, buscando uma pesquisa bem-sucedida. 

h) Por taxistas e caminhoneiros, para o transporte de pessoas e 
mercadorias. Para que sejam libertados do contágio e que eles 

possam fazer seu trabalho de forma eficaz e segura. 

i) Pelos proprietários e trabalhadores de lojas de suprimentos, 
farmácias, supermercados, centros de serviço, etc. Para que 

prestem seu serviço com inteligência e bom senso. Para que não 
entrem em falência e não especulem sobre preços de seus produtos e 

serviços. 

j) Pela Polícia, bombeiros e agentes dos diferentes órgãos de defesa, 
como exército, marinha, aeronáutica, etc. Para que eles e suas 

famílias sejam salvas de todos os contágios e eles possam prestar 
seus serviços com uma atitude compassiva e excelente. 

k) Para a economia de cada família, cidade, nação, etc. Para que haja 
provisão para cada pessoa e família. Para que os serviços necessários 
possam ser fornecidos com a qualidade exigida e assim, cada cidade e 

nação cresçam novamente. 

l) Para o re-avivamento espiritual no povo de Deus. Que todo crente 
e congregação sejam santificados, despertados pelo Espírito Santo e 
usados para a glória de Deus e alcance sobrenatural dos perdidos e 

edificação dos santos. 

m) Para que nossas cidades, nações, famílias e pessoas, se voltem 
para Deus e aceitem Jesus Cristo como Senhor e salvador pessoal e 

para agirmos com prudência e calma durante esses dias de 
quarentena,  

n) Por provisão aos necessitados durante esta pandemia para que eles 
não morram de fome, nem do vírus. 



o) Para que os dons espirituais das curas divinas sejam ativados nos 
crentes e cada um encoraje e ore pelos enfermos e pelos bem dos 

vizinhos. 

 

 

 

 

Entre em contato: juan.cruz@aelatina.org 
T e l: + 5 9 5 9 8 6 9 6 4 0 2 3 

A s u n c i o - P r a g u a y. 
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