Dia de Oração pela
Paz de Jerusalém
Anualmente, no Primeiro Domingo de Outubro
O QUE É?
O Dia Internacional de Oração pela Paz de Jerusalém, instituído com o aval de MAIS de 1300 líderes
cristãos de todas as denominações e culturas do mundo, realiza-se anualmente no primeiro Domingo de
Outubro.
Para
obter
material
em
Português,
use
o
endereço
seguinte:
http://www.daytopray.com/Resources/international/Portuguese.
O nosso apelo é para que se efectue uma intercessão global e fervorosa a favor dos planos e propósitos
de Deus para Jerusalém e todo o seu povo. Esta iniciativa de oração coincide com a época na qual se
celebra o Yom Kippur, e pela primeira vez na história da igreja, é também um modo de alinhar o
calendário litúrgico cristão com o calendário bíblico e judaico.
Esta iniciativa Global de Oração é presidida conjuntamente pelo Dr. Jack Hayford (Presidente da
Foursquare Church e Reitor da King’s University) e pelo Rev. Robert Stearns (Fundador e Director
Executivo de Eagles’ Wings Ministries.)

QUANDO SE CELEBRA?
O Dia de Oração pela Paz de Jerusalém é observado, anualmente, no primeiro Domingo de Outubro,
próximo da celebração do Yom Kippur.

QUEM PARTICIPA NESTE EVENTO?




Dezenas de milhões de cristãos, de diferentes culturas, denominações e gerações, reunidos quer
em catedrais nas cidades cosmopolitas, quer em igrejas tribais, em África, e até as igrejas
perseguidas, em países muçulmanos.
Tivemos mais de 175 nações a participar – incluindo igrejas perseguidas em 7 países
muçulmanos - e estamos confiantes que, com a graça de Deus, muitos outros países participarão
neste evento orando pela paz de Jerusalém.

COMO É OBSERVADO ESTE DIA ESPECIAL?









Orar pela paz de Jerusalém deveria ter lugar, principalmente, no âmbito da igreja local, fazendo
parte da reunião de adoração. A participação da igreja local, no Dia de Oração pela Paz de Jerusalém,
pode assumir vários aspectos desde incluir um folheto informativo no boletim da igreja, fazer parte da
pregação, ou apenas, fazer uma oração específica. O nível de envolvimento da igreja, na celebração deste dia,
será por ela determinado e esta dedicar-lhe-á o tempo que considerar necessário. O que importa é que todas
as igrejas, qualquer que seja o culto de adoração, se unam aos cristãos de todo o mundo para orar pela paz
de Jerusalém, independentemente do nível de entendimento que possam ter sobre esta necessidade
estratégica.
Além da reunião de adoração na igreja local e, no intuito de promover a unidade na oração pela paz de
Jerusalém e pelo seu povo, algumas cidades e países promovem encontros de âmbito regional.
Tem vindo a crescer a celebração do Dia de Oração pela Paz de Jerusalém nos Campus universitários.
Estudantes cristãos universitários, de todo o mundo, têm-se levantado como remanescente de Deus, em
oração, para que Deus abençoe esta terra conturbada e o seu povo. Consulte www.daytopray.com.
Uma celebração especial, do Dia de Oração, tem lugar em Jerusalém, a qual conta com a presença de líderes
da igreja a nível mundial e dignitários israelitas. Esta reunião é transmitida, em directo, para mais de 200
países, através do canal GOD TV.
Realiza-se ainda uma Conferência de Oração, durante 24 horas, organizada por Greater Calling
(www.greatercalling.org), durante a qual pessoas de todo o mundo e em todos os fusos horários podem
aceder à “sala virtual de oração”, via telefone, e orar em conjunto e em comum acordo pelas imensas
necessidades desta região e das pessoas que lá vivem.

COMO POSSO OBTER MAIS INFORMAÇÕES?
Para obter material de apoio, em várias línguas, use o endereço seguinte:
http://www.daytopray.com/Resources/international
Aceda ao sítio da internet www.daytopray.com para obter as informações seguintes:
 Traduções em várias línguas de materiais relativos ao Dia de Oração: folhetos, sermões, etc., que
podem ser descarregados e/ou impressos. Temos material, do ano transacto, traduzido em 29
línguas, no nosso sítio electrónico e estamos a actualizar e aumentar o material traduzido.
 O Programa para Crianças do Dia de Oração pela Paz de Jerusalém, em inglês, para idades 3-5, 612 e jovens dos 13-18 está disponível para descarregar. Este material inclui lições, trabalhos
manuais, páginas para colorir e cartões de oração.
 Anúncios, em inglês, em formato áudio e vídeo.
 Comunicados à Imprensa.
 Lista dos Líderes Mundiais apoiando o Apelo à Oração.
 Lista dos Coordenadores Nacionais e Internacionais responsáveis pela mobilização deste
movimento de oração e informação para os poderem contactar e obter esclarecimentos.
 Tendo em vista melhorar o modo como assinala este dia pode, também, encomendar outros
materiais para equipar a sua igreja ou grupo de estudo bíblico.
 Fotografias e relatos das celebrações de anos anteriores.
 História do Dia de Oração pela Paz de Jerusalém.

COMO POSSO PARTICIPAR?
Comunique directamente com o seu coordenador regional, de distrito ou nacional através da nossa
página da internet onde encontrará o e-mail respectivo.
Se no seu país, região ou distrito não houver um Coordenador do Dia de Oração pela Paz de Jerusalém,
pode contactar-nos através do website www.daytopray.com ou ligar para o nosso escritório através do
número 1-800-51 WINGS ou 1-800-519-4647.

ORAR PELA PAZ DE JERUSALÉM SIGNIFICA QUE TOMO UMA POSIÇÃO
CONTRA ÁRABES E PALESTINIANOS?
Deus não faz distinção de pessoas; Ele ama todos do mesmo modo. O seu plano de redenção inclui os
descendentes de Isaque e os descendentes de Ismael. Quando oramos pela paz de Jerusalém oramos por
TODOS os povos que nela habitam. O nosso desejo é ver a Palavra de Deus cumprida. Queremos ver
destruída a barreira de inimizade que separa judeu e árabe (Ef. 2:14). Aspiramos ver restaurados, entre
um povo e outro, união, amor e estima. Desejamos que a plenitude da Paz de Deus - Shalom - e sua
benção repousem sobre esta terra e seu povo.

PORQUE DEVO ORAR PELA PAZ EM JERUSALÉM?












Génesis 12:3 – No pacto estabelecido com Abraão, Deus promete:
“Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por meio de ti todos
os povos da terra serão abençoados”. (NIV-PT) A História revela, com clareza, que todas as
nações e líderes que abençoarem Israel e o povo judeu foram, por seu lado, abençoados por Deus,
e que aqueles que amaldiçoaram o povo judeu e a Sua Terra Prometida, foram, eles próprios,
objecto da ira de Deus.
Deus inspirou os escritores da Bíblia a inscrever uma benção intemporal para todos os que
seguirem o seu mandato: “Orai pela paz de Jerusalém; prosperem aqueles que te amam.”
(Salmos 122:6). (AA)
Jerusalém – a nação de Israel – é a única democracia (com liberdade de religião e direitos para
todos os povos e géneros) no meio de 22 nações árabes não democráticas. Israel e os EUA defendem
os mesmos valores e liberdades contra o inimigo comum: o Islamismo radical.
Temos para com o povo judeu uma imensa dívida de gratidão não só pelo fundamento da fé
cristã mas também pelo seu imenso contributo para o avanço da sociedade através dos
progressos no âmbito da medicina, agricultura e tecnologia.
É responsabilidade da Igreja apoiar os povos da promessa para que a restauração de Israel e os
propósitos de Deus na terra se realizem. É responsabilidade dos cristãos, na sua geração, de
cumprirem a palavra profética de Deus para com os judeus.
A História da Igreja revela grande perseguição contra o povo judeu – coisas feitas em nome de
Cristo mas não segundo o carácter de Cristo. Temos, nos nossos dias, a responsabilidade de
corrigir o que os nossos antepassados fizeram de errado orando para que Deus derrame bênção
sobre esta terra e o seu povo.

