Uma Oração por
Livramento do Coronavírus
by Pete Greig & 24-7 Prayer
Senhor Jesus Cristo, pedimos que tu nos protejas da

[Response] Ah! Senhor Deus! Tu que fizeste os céus e a terra

propagação

com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada

do

coronavírus.

Tu

és

poderoso

e

misericordioso; que esta seja a nossa oração.–

é impossível para ti! (Jeremias 32:17)

[Response] Compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te
de mim, pois me refugio em ti; eu me refugiarei
à sombra das tuas asas, até que passem as

Deus de toda a sabedoria, oramos por nossos líderes: a

calamidades. — (Salmos 57:1)

Organização Mundial de Saúde, os governos nacionais e
também os líderes locais —diretores de escolas,
hospitais e outras instituições. Já que posicionaste essas

Jeová Shalom, Senhor da Paz, lembramos daqueles que
vivem em locais de risco de coronavírus e atualmente
isolados.

Que

eles

conheçam

tua

presença

no

isolamento, tua paz no tumulto e tua paciência na espera.
Príncipe da paz, tu és poderoso e misericordioso; que
esta seja a oração deles.–
[Response] Que a tua compaixão venha depressa ao nosso
encontro, pois estamos muito abatidos. Ó
Deus da nossa salvação, ajuda-nos pela
glória do teu nome. — (Salmos 79:8–9)

pessoas no serviço público para esta hora, pedimos que
lhes conceda sabedoria além de sua própria sabedoria
para conter esse vírus, fé além de sua própria fé para
combater esse medo e força além de sua própria força
para sustentar instituições vitais através deste momento
de turbulência. Deus de toda a sabedoria e conselho, tu
é poderoso e misericordioso; que esta seja a nossa
oração. –
[Response] Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem
presente

na

angústia.

Por

isso,

não

temeremos, ainda que a terra trema e os
montes afundem nas profundezas do mar.

Deus de todo consolo e conselho, oramos por aqueles

(Salmos 46:1–2)

que estão sofrendo, cambaleando com a súbita perda de
entes queridos. Que eles encontrem tua comunhão no
sofrimento, teu conforto na perda e tua esperança no

Eu os abençoo com as palavras do Salmo 91: “Pois ele te

desespero. Nomeamos diante de ti aqueles que são

livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal.

vulneráveis e assustados — os frágeis, os doentes e os

Ele te cobre com suas penas; tu encontras refúgio

idosos. [pausa] Deus de todo consolo, tu és poderoso e

debaixo das suas asas; sua verdade é escudo e proteção.

misericordioso; que esta seja a nossa oração.–

Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada

[Response] Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e
continuará

nos

livrando.

É

nele

que

esperamos, e ele ainda nos livrará. (2
Coríntios 1:10)

de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a
mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair mil ao
teu lado, e dez mil à tua direita; mas tu não serás
atingido”. — Salmos 91:3–7
[Response] Ó Deus da minha justiça, responde-me quando
clamo! Alivia minha angústia; tem misericórdia

Jeová Rafá, Deus que cura, oramos por todos os

de mim e ouve minha oração. (Salmos 4:1)

profissionais médicos que lidam diariamente com as
intensas pressões dessa crise. Concede a eles resiliência
no cansaço, discernimento no diagnóstico e compaixão

Que El Shaddai, o Senhor Deus Todo-Poderoso que vos

após compaixão, à medida que fornecem os cuidados

ama, vos proteja. Que Jesus Cristo, Seu Filho, que morreu

necessários. Nós te agradecemos pelo exército de

por vós, vos salve. E que o Espírito Santo que paira sobre

pesquisadores que trabalham de maneira constante e

o caos e vos enche com a Sua presença, interceda por

silenciosa em busca de uma cura — dá a eles clareza,

vós e em vós em favor de outros neste momento.

sucesso e descobertas inesperadas hoje. Levanta-te

[Response] “O Senhor me livrará de toda obra má e me

acima desta escuridão atual como o Sol da Justiça, coma

levará a salvo para o seu reino celestial. A ele

cura em seus raios. Que esta seja a nossa oração.–

seja a glória para todo o sempre. Amém. (2
Timóteo 4:18

