
A Promessa do Pai 
Eu lhes envio a promessa de meu Pai... 

- Lucas 24:49 
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10 Dias de Orações Noturnas e Diurnas 
pelo Avivamento na Igreja  

Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes 

ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. 

João 14:26 

 

Por que orar por 10 dias? 

Todos estes perseveravam unânimes em oração… Atos 1:14 

O período de 10 dias que antecede o anual “Domingo de Pentecostes” sempre foi um 

momento especial para lembrar do primeiro Pentecostes, assim como para orar por um 

renovado derramamento do Espírito Santo em todas as nações. Neste ano, de 26 de maio a 

5 de junho de 2022, milhares de cristãos em todo o mundo estarão de mãos dadas, mais 

uma vez, enquanto nos unimos em oração pelo avivamento entre as nações. 

 

Tema de Oração 

O tema para este ano, “A Promessa do Pai”, vem da Promessa do Espírito Santo dada por 

Jesus em João 14:26. Cada um dos 10 dias será dedicado às palavras que Jesus pronunciou 

sobre o Espírito Santo. Que essas palavras também possam impactar e transformar nossas 

vidas para se tornarem um instrumento vivo e ativo em Sua mão. Você pode obter o guia 

completo de oração e os cartazes diários para as mídias sociais. Clique aqui. 
 

Como usar este guia de oração? 

Considere o seguinte: 

• Reserve alguns minutos por dia para orar pelo tema do dia. (Talvez como parte de seu 

tempo diário com Jesus). 

• Encontre um tempo coletivo para orar com a família, amigos ou colegas. (Talvez na hora 

do almoço, antes do trabalho, depois do jantar ou em seu pequeno grupo na igreja). 

• Considere a criação de um grupo de oração de 24 horas com 24 membros da família, 

amigos e membros da igreja, cada um orando uma hora por dia. (Use essas diretrizes 

gerais para criar o grupo de oração no WhatsApp ou Telegram.) 

 

10 Dias de Pentecostes é parte de Venha à Mesa - uma colaboração de numerosas redes de oração e 

missão ao redor do globo, unidas em oração, comunhão e missão em 2022. 

www.cometothetable.world 

https://jwipn.com/10-days-of-prayer-for-revival-in-the-church/
https://www.youtube.com/watch?v=KbNo-wyhFQk
https://www.youtube.com/watch?v=KbNo-wyhFQk
http://www.cometothetable.world/
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DIA 1 26 de maio 
 

“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo...” (Atos 1:8). 

 

• Peça um novo derramamento do Espírito Santo em todo o mundo. 

• Ore para que os cristãos sejam revestidos de poder e tenham ousadia para falar a Palavra de 

Deus que vem da plenitude do Espírito Santo. 

• Ore para que a Igreja se arrependa de desobedecer e extinguir o Espírito Santo (1 

Tessalonicenses 5:19-20). 

 

Permita que o Espírito Santo desperte seu coração enquanto você ora e busca a face de 

Deus para o avivamento. 

 
Espírito Santo, mostre-me o que está em meu coração. 

 
 

  DIA 2 27 de maio  

Respondeu Jesus: “Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito não 

pode entrar no reino de Deus”. (João 3:5). 

 

• Peça ao Espírito Santo para inspirar você hoje para compartilhar ativamente sua fé em Jesus 

Cristo. 

• Ore para que os cristãos tenham fé em Jesus – nascidos do Espírito e lavados no 

sangue redentor de Cristo. 

• Ore para que a Igreja obedeça à voz do Espírito Santo e esteja disposta a dizer: 

“Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim” 

 

Permita que o Espírito Santo desperte seu coração enquanto você ora e busca a face de 

Deus para o avivamento. 

 

 
Espírito Santo, mostre-me oportunidades para compartilhar minha 

fé.  
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DIA 3  28 de maio  

“Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos 

designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto 

pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda”. (João 15:16). 

 

• Ore por um coração disposto a ir ao mundo, como solicitado por Jesus, e para dar 

frutos em abundância, demonstrando sua maturidade como discípulo. 

• Ore para que os não crentes vejam o reflexo de Cristo na vida dos cristãos comuns 

em todas as partes da sociedade. 

• Ore para que a Igreja tenha ousadia e amadureça na rica experiência de conhecer a 

Deus em sua plenitude. 
 

Permita que o Espírito Santo desperte seu coração enquanto você ora e busca a face de 

Deus para o avivamento. 

 
Espírito Santo, quero dar frutos em abundância. 

 

  DIA 4 29 de maio 
 

“Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade; porque não 

falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de 

vir.” (João 16:13). 
 

• Peça ao Espírito Santo que o guie em toda a verdade, para que você viva uma 

vida santa e seja fortalecido no rico conhecimento de Jesus Cristo. 

• Peça que o véu que Satanás coloca na mente dos não crentes seja removido 

através do testemunho dos cristãos. 

• Ore para que a Igreja proclame a verdade pura e inflexível sobre Jesus Cristo: 

que não há salvação a não ser por Ele. 
 

Permita que o Espírito Santo desperte seu coração enquanto você ora e busca a face de 

Deus para o avivamento. 

 
Espírito Santo, guia meu coração em toda a verdade.  
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DIA 5 30 de maio 
 

" Quando ele [o Espírito Santo] vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo” (João 

16:8). 

 

• Ore para que a verdade da Palavra de Deus seja cortante em seu coração. 

• Ore para que os novos crentes experimentem a bondade de Deus através dos cristãos que 

os amam incondicionalmente. 

• Peça ao Espírito Santo para convencer a Igreja de seus pecados, conhecidos e 

desconhecidos, e de sua natureza de pecado profundamente enraizada, que os separa de 

Deus. 

 

Permita que o Espírito Santo desperte seu coração enquanto você ora e busca a face de 

Deus para o avivamento  

 
Espírito Santo, cria em mim um coração puro que ame incondicionalmente.  

 

 

  DIA 6 31 de maio 
 

"E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre 

convosco.” (João 14:16). 

 

• Peça ao Espírito Santo que permaneça com você para sempre – ajudando-a levar uma vida 

cristã. 

• Ore para que os cristãos que são perseguidos por sua fé em Jesus Cristo sejam fortalecidos 

em sua fé, para que tenham perseverança em todas as circunstâncias. 

• Ore pela Igreja que corre o risco de sofrer opressão, injustiça e situações de guerra por causa 

de Cristo e de Seu reino, para que persevere com os olhos firmemente fixos na Cruz. 

 

Permita que o Espírito Santo desperte seu coração enquanto você ora e busca a face de 

Deus para o avivamento. 

 
Espírito Santo, permaneça em mim para sempre. 
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DIA 7 1º de junho 
 

"… a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em 

nós; para que o mundo creia que tu me enviaste.” (João 17:21). 

 

• Ore por um coração obediente à Verdade, para que seja purificado em sua alma e, 

assim, tenha o poder de estar cheio de amor por todas as pessoas. 

• Peça que os cristãos tenham uma ação profunda do Espírito em seus corações, que 

unirá e reconciliará corações de todos povos e culturas para serem um em Cristo. 

• Ore para que a Igreja glorifique somente a Deus, que se amem uns aos outros, que 

mantenha com entusiasmo a unidade e que se torne um com Deus. 
 

Permita que o Espírito Santo desperte seu coração enquanto você ora e busca a face de 

Deus para o avivamento.  

 
Senhor Jesus, quero obecedê-Lo. 

 

  DIA 8 2 de junho 
 

“Para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e 

da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e 

herança entre os que são santificados pela fé em mim.” (Atos 26:17b-18). 
 

• Proclame a vitória de Cristo na Cruz sobre todo o poder de Satanás, com ousadia e 

confiança, para todas as pessoas. 

• Peça ao Senhor que os olhos dos não crentes se abram à real condição de seus corações, 

para se voltarem das trevas para a Luz e do poder de Satanás para o poder de Deus. 

• Peça por uma revelação divina da verdade a respeito de Jesus Cristo para aqueles em 

qualquer forma de idolatria, secularismo, ateísmo ou engano. Ore para que depositem 

sua fé em Jesus, recebam o perdão dos pecados e se façam santos. 
 

Permita que o Espírito Santo desperte seu coração enquanto você ora e busca a face de 

Deus para o avivamento. 

 

Ó, Pai, perdoe nossos pecados. 
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DIA 9 3 de junho 
 

" Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça 

demorado em defendê-los?” (Lucas 18:7). 
 

• Ore para que vocês sejam rápidos a clamar a Deus com humildade, sinceridade e fé, 

pois Ele cumprirá o desejo dos que O temem; também ouvirá seu clamor e os salvará. 

• Ore para que os cristãos perseverem na oração diurna e noturna e acreditem que Deus 

responde à oração. Ele é um recompensador daqueles que O buscam diligentemente. 

• Peça para que a Igreja cresça no conhecimento de Deus, que O busque diligentemente 

para que possamos ficar perto de Deus, nosso Pai, e evitar cair na desobediência a Ele. 
 

Permita que o Espírito Santo desperte seu coração enquanto você ora e busca a face 

de Deus para o avivamento. 

 Pai, eu quero estar perto de Ti. 

  DIA 10 4 de junho 
 

“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo...” (Atos 1:8). 

 

• Peça ao Senhor para ajudá-lo a caminhar nos caminhos da verdadeira justiça, 

agradando a Deus em cada coisa boa que você faz e para se tornar um ramo frutífero. 

• Ore pelos cristãos que vivem em um mundo perigoso para que recebam poder, pois 

precisam de uma fé profundamente enraizada em Jesus ao testemunharem por Cristo 

e se tornarem testemunhos vivos da salvação, do perdão e da libertação de Deus. 

• Peça por renovação dos dons do Espírito Santo para a Igreja, para que todo cristão 

possa ministrar o poder de Deus a um mundo perdido, desalentado e corrompido. 
 

Permita que o Espírito Santo desperte seu coração enquanto você ora e busca a face de 

Deus para o avivamento. 

 
Espírito Santo, incendeie novamente meu coração para Ti! 
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DOMINGO DE PENTECOSTES 5 de junho 
 

No Domingo de Pentecostes, o Espírito Santo encheu a Igreja com poder e acrescentou 3.000 

novos cristãos. O Espírito Santo foi profetizado no Novo Testamento e Jesus prometeu o Espírito 

Santo, que seria um Conselheiro para Seu povo. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai 

enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. 

(João 14:26) 

 

• Louvemos o Espírito Santo por Ele ser Santo e habitar em nossos corações. 

• Demos graças ao Espírito Santo por Ele ter renovado nosso espírito cego e aberto nossos 

olhos para a Verdade da Palavra de Deus. 

• Peçamos a Ele que nos dê a capacidade de vê-lo mais claramente, de reconhecer Seu 

movimento em nossas vidas e de nos tornar sensíveis a Ele para que possamos segui-Lo 

mais de perto. 

• Oremos com fé e uma nova ousadia, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a ser 

obedientes quando reconhecermos Sua liderança em nossa vida diária. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.jwipn.com 

info@jwipn.com 
 

Compilado por Jericho Walls International Prayer Network 

http://www.jwipn.com/
mailto:info@jwipn.com

	Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14:26
	Por que orar por 10 dias?
	Todos estes perseveravam unânimes em oração… Atos 1:14

	Tema de Oração
	Como usar este guia de oração?
	Considere o seguinte:
	“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo...” (Atos 1:8).
	Espírito Santo, mostre-me o que está em meu coração.

	Respondeu Jesus: “Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus”. (João 3:5).
	Espírito Santo, mostre-me oportunidades para compartilhar minha fé.

	“Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda”. (João 15:16).
	Espírito Santo, quero dar frutos em abundância.

	“Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade; porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.” (João 16:13).
	Espírito Santo, guia meu coração em toda a verdade.

	" Quando ele [o Espírito Santo] vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo” (João 16:8).
	Espírito Santo, cria em mim um coração puro que ame incondicionalmente.

	"E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.” (João 14:16).
	Espírito Santo, permaneça em mim para sempre.

	"… a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste.” (João 17:21).
	“Para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.” (Atos 26:17b-18).
	Ó, Pai, perdoe nossos pecados.

	" Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los?” (Lucas 18:7).
	Pai, eu quero estar perto de Ti.

	“Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo...” (Atos 1:8).
	Espírito Santo, incendeie novamente meu coração para Ti!



