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40 DIAS DE ORAÇÃO PELO RIO

DIA 1 - ORE POR
Infectados em estado grave  para que rece-
bam o tratamento necessário a tempo de se 
recuperaram;

Que o povo obedeça às orientações e limita-
ções das autoridades, especialmente nestes 
dias de isolamento.

DIA 2 - ORE POR
Infectados, mas em isolamento, para que 
logo sejam recuperados;

Famílias dos infectados, ou não, para que 
estejam alertasno cumprimento dos devidos 
cuidados.

DIA 3 - ORE POR
Presidente e governadores, para que unidos, 
cooperarem com o nosso povo que essa dor 
e lutas sejam amenizadas. 

Pelos idosos para que se cuidem e sejam Pelos idosos para que se cuidem e sejam 
bem cuidados por suas famílias ou por equi-
pes nos locais onde residem.



DIA 4 - ORE POR
Deputados e Senadores para que sejam sen-
síveis na criação votação e elaboração de 
leis que possam ajudar o povo;

Pela Convenção Batista Brasileira e os batis-
tas brasileiros, para ajudem mutuamente uns 
aos outros.  

DIA 5 - ORE POR
Ministro da Saúde e Secretários de Saúde 
nos estados e municípios para que sejam ilu-
minados por Deus para dar orientações se-
guras ao povo;

Pela Junta de Missões Mundiais e Missões 
Nacionais para não lhes faltem os recursos 
para o sustento dos missionários e de toda a 
obra que realizam no Brasil e no mundo.

DIA 6 - ORE POR 
Prefeitos e vereadores para que se unam no Prefeitos e vereadores para que se unam no 
cuidado e no amparo a todo povo, e aos 
mais necessitados. 

Pela Convenção Batista Carioca e os batis-
tas cariocas para que estejam unidos na rea-
lização e no sustento da obra que realizam. 



DIA 7 - ORE POR
Profissionais da saúde: médicos, enfeProfissionais da saúde: médicos, enfermei-
ros, servidores em geral nas clínicas e hospi-
tais. Que Deus os aguarde e use suas vidas 
para ajudar na prevenção e na cura de 
todos que precisarem da atuação de cada 
um.
 
Para que os cientistas em todo mundo consi-
gam achar uma cura para este mal.

DIA 8 - ORE POR
Hospitais e Clínicas, para que suas lideran-
ças e equipes se dediquem ao máximo na 
preservação e no cuidado das vidas;  

Pelos Colégios Batistas Shepard  na Tijuca e 
Olaria; a direção, todos os professores e 
todos os alunos com suas famílias, tendo 
essas, condições de manterem seus filhos 
nos estudos, depois da atual crise que vive-
mos.

DIA 9 - ORE POR
Que Deus dê a todos os brasileiros o pão de 
cada dia e condições ao país de devolver-
-lhes suas fontes de empregos .  

Pelas igrejas batistas cariocas, seus pastores 



e membros, para que tenham suas necessi-
dades supridas e ainda abençoem as obras 
missionárias, educacionais e sociais da CBB 
e CBC, através do Plano Cooperativo.

DIA 10 - ORE POR
Que Deus abençoe os caminhoneiros, os na-
vegadores e os aeronautas que transportam 
nossos alimentos, bens e as riquezas do 
nosso país, tão relevantes agora neste tempo 
de crise;
  
Por Missões Rio e os seus missionários e ca-
pelanias, dando-lhes condições físicas, emo-
cionais e espirituais e n]ao lhes faltem os re-
cursos para a realização dos seus ministé-
rios.

DIA 11 - ORE POR
Trabalhadores nos transportes urbanos: 
ônibus, trens, metrôs, taxis e barcas, que 
não tiveram condições de isolamento neste 
tempo de crise; 

Pelas OfePelas Ofertas Especiais e Planos de Adoção 
Missionárias para os sustento dos obreiros  
de Missões Mundiais, Nacionais e Missões 
Rio.  



DIA 12 - ORE POR
Que haja sensibilidade entre os que têm me-
lhores condições de ajudar aos que preci-
sam desse apoio neste tempo quando muitos 
perderam seus empregos e fontes para o sus-
tento de suas famílias;

Pelos estudantes que retornam às aulas com 
os desafios  de um ano letivo muito prejudi-
cado e alterado pelas circunstâncias que vi-
vemos.

DIA 13 - ORE POR
Que Deus abençoe as Forças Armadas, os 
Policiais Militares e os Guardas Municipais 
no desempenho de suas funções de preven-
ção, proteção e correção de nossa gente;   

Para que os recursos financeiros não faltem 
para a realização do trabalho de Deus no 
seio das igrejas, das instituições e da obra 
missionária e social que realizamos como 
povo batista.  

DIA 14 - ORE POR
Que Deus abençoe os poQue Deus abençoe os portadores de outras 
enfermidades para que sejam protegidos do 
corona vírus considerando que sejam mais 
vulneráveis que os outros. 



Pelas famílias batistas que perderam seus 
empregos e que lutam para ter o pão de 
cada dia. Que os seus empregos e ativida-
des possam ser retomadas

DIA 15 - ORE POR
Pelos advogados e juristas que sejam bons 
intermediários na prática da justiça entre 
todos; 

Pela nossa solidariedade com os carentes e 
necessitados que estão entre nós, especial-
mente os nossos irmãos em Cristo.

DIA 16 - ORE POR
Pelos colégios e faculdades que, depois 
desse tempo de paralizações, tenham sabe-
doria em cuidar bem dos seus alunos e pro-
fessores para que não haja maiores prejuí-
zos em face dessas paralizações;

Que Deus abençoe os nossos jovens e ado-
lescentes de nossas igrejas para que rece-
bam o discipulado necessário para enfrentar 
os desafios das universidades e continuarem 
firmes nos caminhos do Senhor



DIA 17 - ORE POR
Que Deus tenha especial cuidado com as 
nossa Comunidades, que por falta de uma 
infraestrutura melhor, se tornam mais vulnerá-
veis diante das calamidades;

Que Deus console e restaure as famílias que 
perderam seus entes queridos durante estes 
últimos dias.

DIA 18 - ORE POR
Que Deus abençoe cada empresário que Que Deus abençoe cada empresário que 
teve seus negócios frustrados em face da 
pandemia que enfrentamos, e que seus ne-
gócios sejam restaurados;

Que a comunhão dos filhos de Deus ainda 
se torne mais presente no seio das famílias e 
das igrejas, depois de passarem por esse 
tempo de pouca comunhão e relacionamen-
tos virtualizados. 

DIA 19 - ORE POR
Que os empregos sejam novamente ofereci-
dos ao povo e que o governo e os empresá-
rios, em parceria, facilitem   este processo 
com muita solidariedade;

Que cada crente seja ainda mais fiel na en-



trega dos seus dízimos e ofertas para o sus-
tento da obra de Deus.

DIA 20 - ORE POR
Que Deus abençoe os comerciantes e comer-
ciários que tiveram seus negócios e empre-
gos frustrados nestes últimos dias e que 
tenham condições de uma sólida recupera-
ção com o apoio dos governos, federal, es-
tadual e municipal;

Que honremos nossas mães quando celebra-
mos o seu Dia Especial, mesmo sem as me-
lhores condições financeiras para presenteá-
-las, mas gue não lhes faltem a gratidão, o 
amor e o carinho de cada filho ou filha. 

DIA 21 - ORE POR
Orarmos para que Deus não permita a ma-
nutenção prolongada deste problema. Mas 
que encerre logo;

Para que a providencia divina dê o alimento 
necessário nos lares dos Brasileiros e dos 
povos que estão acometidos da pandemia.

DIA 22 - ORE POR
Para que não haja uma crise financeira 
avassaladora a ponde de inviabilizar a ma-



nutenção de muitas famílias;

Para que os empresários não se apavorem 
com a situação vindo a fazerem demissões 
em massa.

DIA 23 - ORE POR
Por um despePor um despertamento evangelístico, serio, 
relevante e contextualizado para o mundo 
digital;

Que muitos jovens possam ser missionários 
nas redes sociais, levanto uma mensagem 
poderosa de Jesus o Salvador.
 
DIA 24 - ORE PORDIA 24 - ORE POR
Por jovens mais fortes em sua fé e dedicados 
ao evangelismo e em missões.

Animo aos nossos lideres de jovens e pasto-
res desta faixa etária.

DIA 25 - ORE POR
Que nossos pastores possam amar suas igre-
jas cada vez mais e levá-las a uma busca 
pela palavra viva.

Igrejas forte e relevantes em suas comunida-
des.



DIA 26 - ORE POR
Lideres com foco em trabalho com crianças 
e a conquista das mesmas para Jesus.  

Que haja um fortalecimento no foco da ex-
periência de Compaixão e Graça das igre-
jas locais.

DIA 27 - ORE POR
Que igrejas e organizações batistas se forta-
leçam como organismos interdependentes e 
preponderantes nas vidas uma das outras.

Por um renovo na educação religiosa e no 
papel de cada educador em suas comunida-
des locais.

DIA 28 - ORE POR
Por uniões femininas cada vez mais unidas 
em oração e ação em favor de missões e a 
revitalização das diversas igrejas espalha-
das pelos campos municipais, estaduais e 
em todo Brasil; 

Por pastores mais comprometidos com a 
bíblia e sua aplicação na vida das igrejas 
de Jesus.



DIA 29 - ORE POR
Que esta crise sirva para os membros valori-
zarem mais suas igrejas locais e a comu-
nhão com os irmãos;

Pelos cristãos espalhados pela face da terra 
para que orem por todo o mundo.

DIA 30 - ORE POR
Para que Deus sensibilize mais cristão e ci-
dadãos para darem apoio aos mais pobres 
e mais carentes suprindo um pouco da fome 
de cada um deles;

Que Deus derrame proteção a população de 
rua para que não haja um maior desenvolvi-
mento de doenças.

DIA 31 - ORE POR
Que mais profissionais de saúde se colo-
quem como voluntários para o combate o 
COVID 19;

Que Deus aumente a imunidade dos envolvi-
dos no trato direto e combate da doença.



DIA 32 - ORE POR
Que todos os profissionais que estão em 
casa consigam desenvolver suas atividades 
o melhor possível;

Para Deus enviar criatividade dos altos céus Para Deus enviar criatividade dos altos céus 
para os micro empresários manterem seus 
negócios em funcionamento via web.  

DIA 33 - ORE POR
Para que o Brasil seja um dos países a des-
pontarem nas descobertas da cura;

Que cada brasileiro entenda a responsabili-
dade de se cuidarem para assim cuidarem 
do próximo. 

DIA 34 - ORE POR
Que a indústria química consiga produzir 
produtos para abastecerem as prateleiras 
dos supermercados em todo o mundo;

Que a produção de mascaras e álcool gel 
não pare. 

DIA 35 - ORE POR
Que os profissionais informais por todos os 
lugares tenham suas necessidades supridas; 



Que o governo do Rio de Janeiro libere pro-
fissionais de médio e pequeno porte dos pa-
gamentos das taxas públicas. 

DIA 36 - ORE POR
Que os países ricos ajudem os países pobres 
a sobreviverem as demandas;

Que os políticos brasileiros sejam mais sensí-
veis as necessidades da população brasilei-
ra. 

DIA 37 - ORE POR
Que as crianças não fiquem doentes emocio-
nalmente com a reclusão em seus lares;

Que os pais consigam ter engenhosidade de 
criarem meios de ensinarem e distraírem 
seus filhos dentro de cada casa no brasil. 

DIA 38 - ORE POR
Que os idosos sejam renovados em suas 
forças e ânimos;

Que cada casa possa acolher os idosos e Que cada casa possa acolher os idosos e 
cuidar destes fazendo com que haja voluntá-
rios para fazerem compras e suprirem outras 
demandas. 



DIA 39 - ORE POR
Que os hospitais tenham condições de supri-
rem as necessidades de todos os atendimen-
tos;

Que nenhum diretor, ou equipe médica de 
nenhum hospital em nosso território nacional 
tenha de fazer a escolha de quem vive e 
quem morre. 

DIA 40 - ORE POR
Cuidado. de todos para que possam encon-
trar o verdadeiro abrigo em Jesus;

Não permita com que vidas, emocionalmen-
te afetadas, desejem subtrair suas vidas em 
nosso pais.


