Campanha de Oração durante a contagem do ÔMER – 28 de março a 16 de maio de 2021
O PODER DA RESSURREIÇÃO
Em conformidade com a prescrição da Torá, faremos a contagem do Ômer desde Bikurim (Primícias) até Shavuôt
(Pentecostes). Devemos aproveitar esses 50 dias como um tempo de oração, clamor e crescimento espiritual. Levítico
23:15-16 diz: “Contareis para vós, desde o dia depois do sábado, (...) sete semanas inteiras; até o dia seguinte ao sétimo
sábado, contareis cinquenta dias; (...)”
O tema de nosso clamor este ano será RESSURREIÇÃO (Techiát há Metím),, tanto simbolizando nossa esperança de viver
eternamente com o Eterno no Reino de Yeshua, como
o também simbolizando o renovo constante de nossos corpos e
mentes, usufruindo profeticamente dos benefícios do mundo vindouro (uma
ma das possíveis traduções da expressão de Yeshua, “o
pão nosso de cada dia (επιούσιον), nos dá hoje”, pode ser, “o pão do amanhã, dai-nos hoje!” [Mt
Mt 6:11]).
6:11 Assim, através da obra do
Messias, podemos ser abençoados hoje com atributos do mundo vindouro, tais como a renovação de nossa saúde e da
nossa alegria, vivendo uma vida guiada pelo Espírito. Ele é o D
D-us da vida e precisamos
mos da Sua proteção diária!
Começamos na segunda noite de Páscoa, domingo
domingo, 28 de março, a partir do pôr do sol.
1. Recite a Bênção: Baruch atá Adonai, Eloheinu mélech há olam, asher kidshânu bemitsvotáv vetsivânu AL sefirát háômer.
Bendito sejas Tu Senhor, Rei do Universo, que nos santificou pelos Seus mandamentos e nos ordenou sobre a contagem
do ômer.
2. Recite a contagem do ômer. Durante a primeira semana, diga: "Hoje é o dia ___º da contagem do ômer". Nas outras
semanas, diga: "Hoje é o ___º dia o ômer, ou seja, ____ semana(s) e ____ dias do ômer".
3. Ore de acordo com o foco da semana, listado logo abaixo.
4. Depois de orar a cada noite, separe uma oferta especial para apresentar em Shavuôt, na quinquagésima noite,
lembrando do mandamento na Torá: “Até
Até ao dia imediato ao sétimo sábado, contareis cinquenta dias; então, trareis nova
oferta de manjares ao SENHOR. Das vossas moradas trareis dois pães para serem movidos; (...) são primícias ao SENHOR
SENHOR.”
(Levítico 23:16-17)
5. O foco das nossas orações este ano está baseado em Oséias 6:2: “Depois de dois dias, nos revigorará; ao terceiro dia,
nos levantará, e viveremos diante dele.”
TEXTOS PARA MEDITAÇÃO DURANTE AS ORAÇÕES DA CONTAGEM DO ÔMER:
1ª Semana – 28, 29, 30, 31, 01, 02, 03 – O Messias Yeshua tem autoridade para curar e restaurar – Certamente, ele
tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si;” (Is 53:4)
2ª Semana – 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 – O Eterno restaura as nossas forças, seja a nossa saúde ou a nossa esperança “...mas
mas os que esperam no SENHOR renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam,
caminham e não se fatigam.” (Is 40:31)
3ª Semana – 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 – O Eterno restaura a nossa fé no Seu poder –“Porque
Porque te restaurarei a saúde e
curarei as tuas chagas, diz o SENHOR;” (Jr 30:17)
4ª Semana – 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 – Às vezes, no caminho rumo à cura, enfrentaremos momentos difíceis. Porém,
sempre há uma luz no fim do túnel!“Senhor,
Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o
meu espírito; portanto, restaura-me
me a saúde e faze
faze-me viver.” (Is 38:16)
5ª Semana – 25, 26, 27, 28, 29, 30, 01 – O Eterno nos dá força para vivermos em justiça – “...mas Deus é fiel e não
permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento,
de sorte que a possais suportar.” (1Co 10:13)
6ª Semana – 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 – A SSalvação
alvação está sempre disponível para os que clamam – “Em meio à tribulação,
invoquei o SENHOR, e o SENHOR me ouviu e me deu folga
folga.” (Sl 118:5)
7ª Semana – 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 – O Messias é aquele que nasce como “Sol da Justiça” sobre os que o esperam,
trazendo cura e restauração no seu talit. Ele restaurará a nossa alegria e o nosso júbilo! “Mas
Mas para vós outros que temeis
o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas; saireis e saltareis como bezerros soltos da
estrebaria.” (Ml 4:2) RESSURREIÇÃO JÁ!!!

