
Desafio NIB - 21 dias de Oração e Comunhão  

Faça com sua Família!      

fio NIB - 21 dias de Oração e Comunhã 

 

Orando debaixo da proteção de Deus!  

 
 “pois nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades 

contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas 

regiões celestiais” (Efésios 6:12)       

 Você se lembra das definições de oração que lemos no começo do desafio? Uma 

delas era BATALHA. Sim, quando estamos orando estamos pelejando, batalhando, lutando 

contra as trevas, contra o inimigo das nossas almas. É por isso que o texto de Efésios 6 nos 

ensina e nos alerta sobre a necessidade de estarmos revestidos no Senhor e na força do seu 

poder, revestidos de toda armadura Dele, para ficarmos firmes contra os ataques do Diabo. 

Lutamos contra as ciladas de Satanás e para isso, temos que entender que ao orar estamos 

pelejando contra forças espirituais malignas, então, se há pecados não confessados, seremos 

retaliados, atacados de forma intensa. Em pecado, Satanás tem legalidade para nos atingir. 

 Por isso, uma vida cristã de oração, exige de nós:     

 VIDA DE CONFISSÃO – “Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e 

orem uns pelos outros para serem curados” (Tiago 5:16).     

 Confessar é expor espiritualmente o pecado à luz de Deus, purificando nossa vida, 

dissipando as trevas. Satanás tem poder para atuar onde há trevas, ele tem total influência, 

poder de opressão, domínio na escuridão. Tudo que está nas trevas está sujeito a uma 

intervenção direta de Satanás.         

Confessar está ligado ao fato de nos humilharmos diante de Deus. “Humilhem-se diante do 

Senhor, e ele os exaltará” (Tiago 4:10). A menos que nos humilhemos seremos incapazes de 

nos achegar a Deus ou, alcançar o seu socorro. Não podemos confiar na nossa própria 

esperteza, achando que enganamos a Deus, confessando da boca para fora. Humildade 

não tem a ver com vergonha, fraqueza ou desonra, mas se trata de honra a quem Deus é, 

reconhecimento da sua grandeza e que por isso, nos colocamos diante dele em posição de 

vulnerabilidade e entrega.        

 Além do mais, a Bíblia nos alerta: “as suas maldades separam vocês do seu Deus” 

(Isaías 59:2a). Ou seja, em pecado, além dos ataques que podemos sofrer, somos afastados 

da gloriosa presença de Deus, nossa comunicação com ele se perde, se desconecta, Ele não 

nos ouve. Então, para manter uma comunicação aberta com Deus, é preciso confessar e se 

arrepender.          

 VIDA DE ARREPENDIMENTO – “Quem esconde os seus pecados não prospera, mas 

quem os confessa e os abandona encontra misericórdia” (Provérbios 28:13).   

 Arrependimento: transformação radical de motivação e comportamento. Mudança 

visível. Arrependimento é quando a pessoa, além de confessar, não encobrindo mais o erro, 

toma a decisão irrevogável de abandonar a transgressão, se alinhando com a vontade de 

Deus. “A tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não 

remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte”. (2 Co 7:9). Nesse versículo, Paulo 

fala sobre a genuína tristeza gerada pelo arrependimento quanto ao pecado, que leva a 

pessoa a uma mudança de mentalidade e a uma reconciliação com Deus... Você tem 

provado, vivido o arrependimento nessa intensidade? De forma prática, ao iniciar sua 

oração, entregue na Cruz tudo aquilo que você, conscientemente, entende que precisa ser 

confessado como pecado. Seja claro com Deus, dê nomes aos seus pecados, aos erros, sem 

“rodeios ou enrolações”. Peça ainda o Espírito Santo que mostre a você se há mais pecados 

que você não teve consciência ou coisas que precisa ajustar. Depois, se arrependa, profunda 

e verdadeiramente, dos seus erros e na força do Senhor “vá e não peques mais”! É a única 

saída saudável! Prossiga sua oração, debaixo da proteção e da segurança do Senhor, sem 

espaço para inimigo te atingir!  “Deus, eu entendo que menti, que forniquei, que roubei, eu 

manipulei, quero te pedir perdão pelo meu erro, quero confessar minha fragilidade e te pedir 

que o Senhor venha perdoar, me purificar, me limpar. Eu desejo de todo meu coração não 

viver sob o peso desse pecado, quero mudar meu comportamento, minha mente sobre essa 

situação, então peço que teu Espírito Santo venha me ajudar, me fortalecer, me alertar, que 

haja uma transformação na minha vida, me ajude a ter compromisso contigo e buscar o 

caráter e caminhos de Deus...”  Não encubra o seu coração, nesses dias que temos 

travado intensas batalhas físicas, emocionais e espirituais, é essencial que estejamos 

purificados...   

      

REDIRECIONANDO...  

 

Leia e transcreva Salmos 19:12-13.       

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Ore e peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração sobre falhas de caráter que precisam 

ser corrigidas, pecados que precisam ser abandonados!   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

      REDIRECIONAR DIA 9 



               

 

- Confessar e se arrepender devem ser constantes em nossa vida!  

ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agora é com você, seu tempo de oração! 

 
 

 

 

 

 

 
 

RECEBER DOS CÉUS/NOSSO ALVO: Fortalecimento 

“Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados 

apagados! Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há 

hipocrisia!” (Salmos 32:1-2) 

                                              ORANDO:    

ADORE A DEUS, cante LOUVORES AO SENHOR com sua família e AGRADEÇA por cada 

vez que pela Sua graça vencemos a tentação/pecado, por Ele ser a nossa força;  

- Ore por um coração que anseia por pureza, santidade, verdade diante de Deus; 

- Que Deus purifique seu interior, sua motivação, seus pensamentos, que não 

permaneça em você nada possa afastá-lo da Sua presença;    

- Ore para que haja fortalecimento espiritual com o Pai, através do Espírito Santo; 

constância e permanência Nele;    

 

Se comprometa a permanecer orando com a Igreja das nações neste período de 

quarentena. Além dos pedidos enviados no grupo do GA, também ore: 

- pela sua casa e por nossa igreja, declarando Salmos 91:1-7; 

- pelos doentes e infectados: que Deus os cure e os ajude a sustentar o corpo e o 

espírito;  Deus contenha a propagação do vírus; 

- para nossas populações vulneráveis: que Deus proteja nossos idosos e aqueles que 

sofrem de doenças crônicas, também pessoas que sofrem ser recursos mínimos de 

sobrevivência/higiene; que haja providencia aos necessitados e provisão, 

especialmente, financeira, a todas as pessoas; 

- por todos os profissionais da área de saúde, que Deus guarde a vida de cada um, 

bem como a vida dos seus familiares; 
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