
Pedidos de Oração em Favor de Israel e a Igreja
1. Para que a parede de separação entre judeus e gentios seja quebrada na nossa realidade prática, 
cumprindo a obra de Jesus na cruz (Efésios 2.13-19).

2. Para que a plenitude dos gentios (Romanos 11.25) contribua para a plenitude dos judeus 
(Romanos 11.12) a fim de que todo Israel seja salvo (Romanos 11.26) e a bênção maior venha, ou 
seja, a redenção do mundo e a ressurreição dos mortos (Romanos 11.12,15)*. 

3. Para que possamos saber como causar ciúmes no povo judeu (Rm 11.14), atraindo-os assim ao 
seu Messias, conforme o desejo do apóstolo Paulo. 

44. Para que muitos cristãos no Brasil e, especialmente, líderes de igrejas e denominações 
reconheçam as divisões históricas e milenares entre a Igreja e os judeus, as perseguições, as 
atitudes antissemitas e os preconceitos que têm afastado os judeus do seu Messias e se disponham 
a buscar perdão, a estender graça e a construir pontes com o povo da promessa, a quem somos 
devedores por tudo o que recebemos de Deus (alianças, Escrituras, Messias, etc.). 

55. Para que Deus levante intercessores com o mesmo encargo do apóstolo Paulo pela conversão 
dos judeus (Romanos 9.1-5; 10.1), para que assim um grande número do povo de Israel se converta 
antes da volta de Jesus (Zacarias 12.10-14).

6. Para que o Senhor restaure para a Igreja no Brasil e no mundo suas verdadeiras raízes judaicas 
para que tenhamos revelação muito mais completa do evangelho, das alianças e do plano de Deus 
(Romanos 9.4,5; 15.8,9), trazendo mais vida e graça divina e abrindo o caminho para a volta de 
Jesus.

77. Para que o Senhor levante muitos líderes, de todas as idades, no Brasil a fim de espalhar e 
multiplicar essa visão do novo homem, judeus e gentios em Cristo (Efésios 2.15).

8. Para que o Senhor fortaleça, encoraje, sustente e proteja as comunidades de judeus messiânicos, 
especialmente em Israel, mas também no mundo todo. Oremos especialmente pelos ministérios que 
Deus tem levantado em Israel para levar graça e revelação ao Corpo do Messias no mundo todo. 

99. Para que haja fortes laços de cooperação mútua, aliança e unidade entre igrejas cristãs e 
comunidades de judeus messiânicos no Brasil e entre cristãos no Brasil e os judeus messiânicos em 
Israel. 

10. Que Deus prepare um grande ajuntamento de líderes das mais variadas correntes do 
cristianismo para o pré-concílio TJCII em Jerusalém em outubro de 2022.     

*De acordo com Romanos 11, entendemos que os judeus que não creram em Jesus foram cortados da oliveira, ou do plano de Deus 
para usar um povo escolhido como seu instrumento especial para a redenção do mundo. Mas esse corte da oliveira foi temporário 
(Romanos 11.11,25). Por causa desse corte, os gentios foram enxertados na oliveira, para causar ciúmes no povo de Israel. Quando 
chegar a plenitude dos gentios (conforme descrita em Efésios 4.13, uma igreja madura, parecida com Jesus, uma noiva gloriosa), 
os judeus serão atraídos ao seu Messias e alcançarão a sua plenitude. A plenitude dos judeus significa que não só um pequeno 
remremanescente será salvo, mas uma grande proporção do povo de Israel (todo o Israel será salvo – Rm 11.26). A plenitude dos judeus 
será uma bênção maior ainda para o mundo porque resultará na vinda de Jesus, a ressurreição dos mortos e a redenção e 
restauração de toda a criação (Rm 8.18-23). 
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