DIA DE ORAÇÃO
PELA PAZ DE
JERUSALÉM
TODO PRIMEIRO DOMINGO
DE OUTUBRO

1º DE OUTUBRO

2017
Here

JUNTE-SE A MILHÕES
de cristãos participando do movimento de oração mundial!

DESCUBRA

ORE

O coração de
Deus pela paz de
Jerusalém

por todos os
habitantes de
Jerusalém

Text Here

ENGAJE-SE
Visite nosso site para
acessar material grátis
e outras formas de se
envolver

JUNTE-SE A LÍDERES ao REDOR DO MUNDO
com seu COMPROMISSO pessoal

A Bíblia chama claramente todos os cristãos para orar por Jerusalém (Salmo 122:6, Isaías 62:6). Mais de 1.400
dos mais respeitados líderes cristãos mundiais (veja uma lista parcial em daytopray.com) estão chamando a
Igreja para orar por Jerusalém todo o primeiro domingo de outubro. Todos os cristãos têm um mandato bíblico e
a responsabilidade de orar pela cidade sobre a qual Jesus chorou, a cidade para a qual, em breve, Ele retornará.
A crise atual sobre Jerusalém possui ramificações e impacto mundiais, e somente será resolvida por Deus,
trabalhando através das orações de Seu povo.









Ore regularmente pela paz de Jerusalém.
Participe do Dia de Oração Mundial orando pela paz de Jersualém com outros em sua igreja local, nos
pequenos grupos, no estudo bíblico e com a igreja de sua região. Encontre material de ajuda para todas
as idades em daytopray.com e divulgue para outras pessoas.
Abençoe o povo judeu e árabe que vive em Israel participando da oferta de Jerusalém. Veja em
daytopray.com.
Assista a uma Celebração especial de Jerusalém transmitida ao vivo pelo site GOD TV.
Considere em oração a possibilidade de se tornar um coordenador do Dia de Oração em sua região,
estado, cidade ou igreja. Escreva para office@eagleswings.to.
Seja um intercessor informado através do Programa de Treinamento Vigia do Muro. Veja
daytopray.com para mais informação.
Ore para fazer uma peregrinação a Israel como um Vigia do Muro por Sião.
Chamada de teleconferência de 24 horas em todo o mundo – No primeiro domingo de outubro, juntese a cristãos em uma “sala de oração virtual”, orando em harmonia por Jerusalém e seu povo. Veja mais
em daytopray.com.

