ORANDO PELAS

CRIANÇAS SÍRIAS
UM GUIA DE 30 DIAS DE ORAÇÃO

Recentemente os noticiários falaram que na crise vivenciada na
Síria há uma geração perdida de crianças sírias. Quando ouvi isso,
despertou algo dentro de mim e eu disse a mim mesma: “Esta será
a geração alcançada por Jesus!” Deste desejo veio este guia de
oração de 30 dias pelas crianças sírias. Meu desejo é ver pessoas de
todas as idades orando por eles, mas principalmente pelas crianças.
Deus vê a fé das crianças quando elas oram, e muitas vezes é muita
poderosa!
Que possamos nos unir a elas acreditando que, “Elas terão um
futuro e uma esperança quando buscarem ao Senhor com todo o
coração. “Nosso Deus é um Deus de esperança e de Seu desejo
é que fora do tumulto e do caos da crise na Síria, haja um povo
que pertença a Ele e eu creio que muitos deles serão crianças. As
histórias deste guia de oração são todas verdadeiras, mas os nomes
foram mudados. Obrigada por separar parte do seu tempo todos os
dias para orar pelas crianças da Síria.
Susan

DIA 1

Sua Esperança

“Portanto, agora vou atraí-la para o deserto e falarlhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas
e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali
ela me responderá como nos dias de sua infância,
como no dia em que saiu do Egito.”
Oséias 2:14-15

A palavra “Acor”
significa problemas.
Deus redime situações,
trazendo esperança
preciosa no lugar dos
problemas. As crianças
sírias têm tido muita
dificuldade pois muitas
tiveram que
deixar seu país e
também perderam seus
pais ou entes queridos.
Deus tem mostrado
Sua misericórdia,
permitindo que
algumas destas
crianças possam ainda
ter acesso a escolas de
educação infantil, onde
existem pessoas que
estão cuidando das
necessidades destas crianças, dando-lhes a oportunidade de aprender e receber tratamentos, ajudando-as
a passarem pelo trauma e dor, de forma saudável. Uma criança chamada Sarah havia perdido seu pai
na guerra e sentia temerosa e reprimida. Ela tinha pesadelos e não dormia bem. Desde que chegou a
uma das pré-escolas, ela está começando a falar novamente e a brincar com as outras crianças. Ela está
aprendendo a ler e escrever, e se adaptando ao novo país onde vive agora.

VAMOS
ORAR:

Querido Jesus, obrigado por seu consolo e amor para com as crianças sírias que estão
confusas, com medo, e incertas de seu futuro.
Obrigado, pois Tu és a porta de esperança para que estas crianças possam ter um
verdadeiro futuro e uma esperança.
Abençoe a Sarah que agora poderá ir para uma pré-escola em um país vizinho,
onde ela será incentivada a aprender e ter uma maneira de processar a sua dor e
sofrimento.
Que muitas outras crianças sírias possam ter a oportunidade de conhecer e receber o
toque do Deus que cura.

DIA 2

Seu Libertador
“Pois ele liberta os pobres
que pedem socorro, os
oprimidos que não tem quem
ajude. Ele se compadece dos
fracos e dos pobres e os salva
da morte. Ele os resgata da
opressão e da violência, pois
aos seus olhos a vida deles é
preciosa.”
Salmos 72:12-14

VAMOS
ORAR:

O que é estar em necessidade? Estar fraco? O que você faz
quando precisa sair de um país e não pode levar nada com
você além das roupas que está vestindo?
A família de Salima teve que fugir de sua cidade, quando a
violência começou a ameaçar suas vidas. Eles tiveram que
caminhar através do deserto e acabaram ficando em um
pequeno canion por uma noite. Durante a noite, uma grande
chuva inundou o local onde estavam, levando seus poucos
pertences, bem como sua irmã bebê. Quando a encontraram,
ela estava flutuando na água e estava viva! Eles sentiram a
bondade de Deus e sua presença com eles naquele dia em
particular. Ele os ajudou, e agora eles tem um lugar para
morar e um pouco de comida para comer. Salima louva a
Deus que foi misericordioso e compassivo para com ela e
toda sua família.

Querido Jesus, obrigado por ser um Deus que livra e salva aqueles que estão
necessitados. Nós te adoramos, porque você nos salva da morte. Oramos pelo
fim da opressão e da violência na Síria. O Senhor ajuda os aflitos e está perto
daqueles que estão sofrendo. Obrigado por Salima pois ela sempre se lembrará de
como o Senhor os salvou e deu-lhes a oportunidade de estarem juntos como uma
família. Tu és bom e sabemos que tudo que você fazes, se torna em algo bom.

DIA 3

Seu Exemplo

Em resposta, disse Jesus: ‘‘Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos
de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo
outro lado. E assim também um levita; quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado.
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu,
teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois
colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte,
deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse: ‘Cuide dele. Quando eu voltar pagarei todas as despesas
que você tiver.’ “Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos
assaltantes?” “Aquele que teve misericórdia dele”, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: “Vá e
faça o mesmo”.
Lucas 10:30-37
Ahmed, um garoto de 12 anos, estava fora da Síria havia 4 meses, quando teve a oportunidade de
ouvir a parábola do Bom Samaritano. Ele ficou muito tocado quando começou a pensar sobre esta
parábola em como um estranho estendeu a mão para seu inimigo. Como isso pôde acontecer? Como
alguém poderia se preocupar com uma pessoa que não conhecia? Seu maior desejo era entender esse
amor e ler sobre a vida de Jesus, Aquele de quem ele ouviu falar cujo amor era assim.
Jesus, obrigado por seu amor que ultrapassa todos os limites e barreiras.
VAMOS Querido
O Senhor nos capacita a amar as pessoas que são nossos inimigos. Tu nos enche
de amor para alcancarmos e abençoarmos a outros.Pedimos que Ahmed seja um
para outras pessoas, pois ele deseja conhecer este amor que só o Senhor
ORAR: exemplo
pode dar. Que hoje muitas crianças sírias possam conhecer Seu profundo amor
por elas.

DIA 4

Seu Ajudador
“Livra-me, ó Deus! Apressa-te, Senhor, a ajudar-me! Sejam humilhados e frustrados
os que procuram tirar-me a vida; retrocedam”desprezados os que desejam a minha
ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozigem-se e
alegrem-se em ti todos os que te buscam; digam sempre os que amam a tua salvação:
Como Deus é grande! quanto a mim, sou pobre e necessitado; apressa-te, ó Deus.Tu
és o meu socorro e o meu libertador;Senhor não te demores!”
Salmos 70:1-5

Abed, um menino de 5 anos de idade, estava fora de sua casa em Homs quando bombas caíram e ele
foi atingido por estilhaços em seu estômago. Surpreendentemente, ele sobreviveu e tem as cicatrizes
para provar isso! Sua família reconhece que Deus estava com ele de uma maneira especial naquele
dia e que ele é um milagre o qual testemunha da graça de Deus! Ele tem um sorriso e está contente,
pois Deus o salvou da morte. Hoje, ele corre por aí com outros meninos da sua idade e está sempre
disposto a compartilhar sobre o que aconteceu com ele. Seus pais dizem prontamente, “obrigado” a
Deus e aos outros que os ajudaram.

VAMOS
ORAR:

Obrigado Senhor por seus milagres entre as crianças sírias hoje. Obrigado por
livrá-los e ajudá-los , afastando os seus inimigos da desgraça por causa do
Seu grande poder que salva! Obrigado por Abed, que é um testemunho da sua
bondade e poder. Que o Seu poder possa ser revelado a cada dia mais entre as
crianças para a Tua glória.

DIA 5

Sua Paz
“Deixo a paz a vocês; a minha paz dou a vocês. Não
a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso
coração, nem tenham medo.”

Aiysha tinha 4 irmãos e
irmãs. Seu pai tinha sido
morto na guerra, mas eles
tinham escapado pela
fronteira da Síria depois
de caminharem por muitos
dias no deserto. Eles foram
colocados em um grande
campo de refugiados, incertos
a respeito do futuro. A vida
no campo era fria e havia
muitas pessoas ali. Aiysha
tinha medo pois não sabia o
que poderia acontecer com
ela e sua família. Uma noite,
ela teve um sonho em que um
homem de branco aproximouse dela e disse: “Não tenham
medo porque eu estou com
vocês e eu vou ajudá-los.”
Imediatamente ela sentiu paz
e uma sensação de que Deus
iria cuidar dela. Vários meses
depois, sua família conseguiu
sair do acampamento de
refugiados e se mudou
para um local onde outros
refugiados estavam vivendo.
Lá, eles e outras famílias que
não tinham o pai, receberam
comida e provisões.

VAMOS
ORAR:

João 14:27

Obrigado Jesus por aparecer para as crianças em sonhos e visões revelando sua
paz e amor por elas. Obrigado porque Aiysha teve uma experiência de seu toque
em sua vida. Nós te louvamos pela ajuda que chegou até ela e a sua família no
momento que mais precisavam. Continue a suprir cada necessidade que eles
venham a ter, de alimentos, água, roupas e, principalmente, de paz no meio de um
futuro incerto. Oramos para que outras crianças possam receber a sua provisão e
ajuda quando tudo parecer perdido.

DIA 6

Seu Provedor

Outro discípulo, André, irmão de Simao Pedro, tomou a palavra: “Aqui está um rapaz com cinco
pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isto para tanta gente?” Disse Jesus: “Mandem o povo
assentar-se”. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de cinco mil homens.
Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto
queriam; e fez o mesmo com os peixes.
João 6:8-11
Samera estava morando em um país
vizinho da Síria havia 5 meses, quando
sua mãe a mandou para a escola. Ela
estava animada pois iria para o 5º ano
e continuaria a aprender depois de
ter ficado fora da escola no primeiro
semestre do 5o ano enquanto ainda
morava na Síria. Depois de uma semana
na escola, a professora se aproximou
dela com um saco de batatas e disse que
ela precisava vender aquelas batatas para
que pudesse continuar na escola. Ela
contou isso aos seus pais e eles a tiraram
da escola. Samera ainda espera poder
voltar para a escola de novo e continuar
estudando. Ela tem 5 irmãos e irmãs,
e todos eles têm medo de ir a escola,
então eles ficam em casa e assistem
televisão. Seu irmão, que tem 12 anos
de idade, tem que trabalhar e ganha um
dólar e meio por 12 horas de trabalho
por dia, para que a família possa ter pão
suficiente para comer.

VAMOS
ORAR:

Querido Jesus, Você sabe da grande necessidade que as crianças sírias têm de
irem à escola e receberem uma educação. Ajude a Samera e outros meninos e
meninas para que possam ter bons professores e que eles possam se sentir aceitos
pelas outras crianças, embora eles sejam diferentes. Nós te agradecemos por ver
cada pessoa e suas necessidades e por amar e abençoar as crianças! O Senhor
multiplicou os pães e peixes para milhares porque você teve compaixão das
multidões quando estavam com fome. Tem compaixão destas crianças que estão
precisando do pão de cada dia e multiplique sua misericórdia sobre eles enquanto
não tiverem certeza de seu futuro.

DIA 7

Doador da Vida
“…eu vim para que tenham vida e a tenham
plenamente”
João 10:10b
Abrahem, um garoto de 4 anos, nasceu com uma má-formação cardíaca e se ele não fizesse
uma cirurgia nos seus primeiros anos de vida, ele teria uma pequena chance de sobreviver.
Através de uma conexão com um grupo de pessoas que fornecem cirurgias cardíacas
para crianças, ele conseguiu viajar para um país vizinho e receber a cirurgia cardíaca que
necessitava. A última vez que Abrahem foi visto, ele estava pulando e correndo como uma
criança normal e ativa. Deus abençoou esta criança com a capacidade de experimentar a
vida ao seu máximo.

VAMOS
ORAR:

Querido Jesus, oramos para que Abrahem venha a conhecer Aquele que veio para
lhe dar vida em abundância. Pedimos por sua família, a qual pode experimentar
de sua misericórdia e graça através de outras pessoas, para que venham a
acreditar no Messias que cura o corpo e a alma. Vem Senhor Jesus e toque esta
família com a plenitude do Seu amor, para que entendam o propósito eterno em ti.

DIA 8

Um Amigo mais chegado
que um irmão

“…mas existe amigo mais
apegado que um irmão.”
Provérbios 18:24b

VAMOS
ORAR:

Reema, 4 anos, e seu irmão Mohommad, três anos de idade,
perderam seu pai na Síria antes deles e do restante da sua família
fugirem para um país vizinho. Eles têm lutado com a realidade de
não terem mais o pai com eles neste novo lugar onde eles agora
vivem. Vivendo nesta comunidade diferente agora eles tem a
oportunidade de conhecerem outras famílias sírias, alguns que
também perderam pais e irmãos na guerra. Na escola, Reema e
Mohommad sempre andam de mãos dadas e nunca perdem um ao
outro de vista. Eles tem medo de perderem um ao outro e ficarem
sozinhos.

Senhor Jesus, Tu és um irmão para aqueles que precisam de proteção e cuidado.
Obrigado por estar perto de Reema e Mohommad e por traze-los pra perto de ti.
Que eles sintam a sua segurança neste mundo que é pra eles desconhecido, e no
futuro que é incerto.Nós pedimos por outros meninos e meninas que perderam
algum membro da família ou parente, que o Senhor seja para eles o amigo mais
chegado que um irmão.

DIA 9

O Curador
“Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte.”
Salmos 107:20

Fatimah e seus 5 irmãos e irmãs estavam sentados ouvindo a história do Messias, que curou um
homem que fora levado a Jesus por seus amigos, os quais o desceram através de um buraco no telhado
de uma casa. Eles sentaram-se com seus pais em uma roda no chão e começaram a falar entre si sobre
como este homem havia sido curado quando a misericórdia do Messias o alcançou. Esta história
soou maravilhosa para eles, especialmente para uma menina que estava ouvindo a todos e pensou:
“Eu quero ser curada também!” Yasmeen, de 10 anos, tem uma doença no sangue e todo mês precisa
ir ao hospital para fazer transfusões de sangue. “Será que minha vida poderia ser melhor? “ Ela se
perguntou. Após ouvir a história, ela convidou as pessoas que tinham lido a história para irem até sua
casa e orar por ela para fosse curada em nome de Jesus, o Messias.

VAMOS
ORAR:

Senhor Jesus, obrigado porque Tu és o médico dos médicos, que curou as pessoas
enquanto estiveste na terra e ainda cura até os dias de hoje. Pedimos que Yasmeen
venha experimentar Seu poder que cura e seja capaz de viver uma vida plena
que o Senhor tem para ela. Também pedimos pelos outros meninos e meninas
que vieram da Síria e que precisam de seu toque de cura e um milagre para que
tenham a saúde restaurada em seus corpos e mentes.

DIA 10

O Doador da Alegria
Então as moças dançarão de alegria, como também os
jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em
júbilo; eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza”
Jeremias 31:13

Abdullah, um rapaz de 14 anos, estava jogando futebol na rua com seus amigos em Homs 6 meses atrás
quando uma bomba caiu e atingiu sua perna. Ele agora tem que andar com muletas e está no processo
para conseguir uma prótese para a perna. Uma já lhe foi dada, porém não se encaixa, de modo que ele está
esperando por uma nova. Ele quer ser como os outros meninos de sua idade que podem andar, correr e ir à
escola. Ele também quer se esquecer desse dia e acreditar que no futuro haverá paz em seu país.

VAMOS
ORAR:

Senhor Jesus, nós te agradecemos por teu cuidado e amor para com Abdullah.
Pedimos que ele receba a prótese artificial apropriada para sua perna e que ele
possa viver uma vida normal, fazendo coisas que os outros meninos de sua idade
podem fazer. Mesmo em meio a tragédia, o Senhor pode mudar as coisas para o
bem e trazer alegria para os corações das crianças sírias que estão sofrendo tanto.
Que muitos deles possam ser capazes de rir e desfrutar das bênçãos que o Senhor
lhes dá.

DIA 11

Aquele que recebe as
crianças

“Então disse Jesus: Deixem
vir a mim as crianças e não
as impeçam; pois o Reino
dos céus pertence aos que são
semelhantes a elas.”
Mateus 19:14
Tantas crianças neste
bairro! Sete famílias que se
conheciam na Síria haviam
sido recentemente libertadas
de um dos maiores campos
de refugiados e juntos se
mudaram para o mesmo
bairro. Cada família tinha de
5 a 6 crianças em sua maioria
com menos de 10 anos de
idade e estavam vivendo com
muito pouco. Uma vez que
muitos deles estão vivendo
em apenas um ou dois
quartos, as crianças muitas
vezes espalham doenças entre
elas e também não possuem
condições de terem o
alimento apropriado para uma
boa saúde. Muitas vezes a
água que bebem não é limpa
e as vezes é difícil até mesmo
terem acesso a qualquer tipo
de água.

VAMOS
ORAR:

Querido Jesus, o Senhor ama as crianças e sempre as acolheu mantendo-as por
perto enquanto esteve aqui na Terra. Que as crianças saibam que o Senhor as ama
e o quanto são especiais pra ti. Pedimos pelas crianças que não têm o suficiente
para comer hoje, ou que não tem acesso a água limpa para beber. Pedimos que
estas crianças sejam protegidas das coisas que lhes possam fazer mal e que
cresçam sabendo que Deus é amor.

DIA 12

Aquele que vê
“Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”.
Lucas 19:10

Ibtisam e sua família deixaram Homs, na Síria, escapando através de aquedutos, para não serem vistos.
Quando chegaram mais perto da fronteira, ela se perdeu de sua mãe e de seu irmão bebê que estavam
correndo de algum perigo. Como não encontraram sua mãe e irmão, o pai a levou ao outro lado da
fronteira, onde eles esperaram para ver se a mãe viria. Depois de vários dias, eles tiveram que partir para
o campo de refugiados nas proximidades. Entre milhares de pessoas, não havia muitas chances de que
Ibtisam veria sua mãe e irmão novamente. Um dia, enquanto caminhava dentro do campo, ela ouviu um
grito chamando seu nome. Ela se virou e viu a mãe correndo em direção a ela. Que maravilhoso eles
terem conseguido se encontrar novamente e agora estarem reunidos.

VAMOS
ORAR:

Jesus pelo milagre da Ibtisam ter sido encontrada por sua mãe! Tu és o Deus que
tudo vê. Seu olhar atento está sobre aqueles que estão perdidos e precisam ser
encontrados. Que as crianças que perderam seus pais, irmãos, ou parentes durante
a fuga na Síria possam reencontra-los novamente. Pedimos que hoje as crianças
saibam que Tu és Deus, como um pastor que está em busca de suas ovelhas
perdidas, que são tão preciosas pra ti.

DIA 13

Aquele que é Capaz

“Mas tu enxergas o sofrimento e a dor; observa-os para tomá-los em tuas mãos. A vítima
deles entrega-se a ti; tu és o protetor do órfao.”
Salmos 10:14

Esta é uma história sobre Mariam, uma menina de 5 anos de idade que morava na Síria.
“Meu pai nos amava tanto. Ele tinha comprado um jogo bonito, e ele havia prometido que me daria
assim que eu aprendesse a contar até dez e conseguisse falar as primeiras dez letras do alfabeto.
Quando fugimos da Síria, no entanto, nos esquecemos de trazer o jogo conosco. Minha mãe
me disse que o meu pai foi martirizado defendendo nosso país e que ele foi para o céu. Quando
fugimos, nós tivemos que andar muito longe durante a noite, e havia grandes árvores. Eu estava
com muito medo. Fomos para o campo de refugiados, e depois chegamos a um vilarejo. Nossos
novos vizinhos aqui são muito amáveis. Eu queria que meu pai pudesse chegar em casa um dia para
para nos levar para a nossa casa, na Síria. Sei que ele iria me comprar um belo jogo, pois agora eu já
conheço algumas letras do alfabeto e também ja sei contar”.

VAMOS
ORAR:

Querido Deus, Tu és Pai dos órfãos e aquele que se preocupa com o órfão.
Oramos por Mariam e por outras crianças que perderam os pais na guerra.
Pedimos que o Senhor as ajude a suportar a dor de perder um pai e o medo que
elas possam ter por tudo o que passaram. Obrigado por amar cada criança e por
querer que cada uma, um dia, possa te conhecer e experimentar Seu amor.

DIA 14

Aquele que prepara
um lugar

“Na casa de meu pai há muitos aposentos; se não fosse assim, eu teria dito a
vocês. Vou preparar lugar pra vocês.”
João 14:2

Esta é uma história sobre Abdu Rahman, um menino de 7 anos da Síria. “Eu costumava viver
na Síria em uma casa grande e bonita com a minha mãe, meu pai, irmã e dois irmãos. Meu pai
vendia doces, até quando a guerra começou. Um dia, enquanto eu estava na varanda, a casa
vizinha foi bombardeada. Depois disso, meu pai decidiu nos mandar para longe, enquanto ele
ficou para lutar e defender o nosso país. Eu nunca vou esquecer o dia em que nos despedimos.
Estávamos todos tristes e chorando. Eu estava bem triste porque meu pai estava chorando
também. Enquanto a gente fugia da Síria, nosso carro pegou fogo, mas graças a Deus, chegamos
com segurança na fronteira. Da fronteira um ônibus nos levou para o campo de refugiados.
Mesmo não tendo dinheiro, deixamos o acampamento. Agora meu irmão mais velho está
trabalhando como
carpinteiro e nós estamos
vivendo em uma pequena
casa perto do cemitério.
A dona da casa é uma
senhora jordaniana
muito gentil. Ela está
nos deixando morar lá de
graça. No começo ainda
falávamos muitas vezes
no telefone com meu pai.
Mas então um dia nós
perdemos contato com
ele. E desde então não
temos conseguido entrar
em contato com ele. Nós
não sabemos onde ele
está ou se ele ainda está
vivo “.

VAMOS
ORAR:

Querido Deus, obrigado por ter um lugar preparado no céu pra nós. Oramos por
Abdu Rahman que ele e sua família saibam que o Senhor está com eles e que o
Senhor vê e sabe todas as coisas. Por favor, ajude Abdu Rahman e outras crianças
que estão cheias de incertezas sobre o que aconteceu ou o que vai acontecer no
futuro, para que elas entendam que o Senhor preparou um lugar para elas, um lar
eterno que nunca irá desaparecer. Que elas possam confiar em Ti como um Deus
que nunca os deixará ou abandonará.

DIA 15

O Maravilhoso

“Que eles dêem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas
maravilhas em favor dos homens”
Salmos 107:21

Yazen tinha 9 anos quando
ele deixou a Síria. Depois
de se mudar para um país
vizinho ele começou a
ter problemas com seus
pulmões. Algumas pessoas
que tinham visitado sua
família começaram a orar
por Yazen para que ele fosse
curado em nome de Issa, o
Messias. Logo depois disso,
seus pulmões não tiveram
qualquer dificuldade para
respirar, nem necessidade
de qualquer medicamento.
Yazen sabe que as pessoas
estavam orando por ele.
Agora ele , seus irmãos e
seus pais se reúnem para orar
juntos em nome de Issa o
Messias.

VAMOS
ORAR:

Querido Jesus, tu és aquele que estende a mão e faz coisas maravilhosas!
Obrigado por curar Yazen e agora ele poder respirar normalmente, livre de
enfermidade. Oramos por outras crianças que hoje estão sofrendo em seus
corpos por causa de infecção ou outras doenças, desde que deixaram a Síria.
Que o Teu grande poder as toque hoje para que sua saúde e forças possam ser
completamente restauradas.

DIA 16

Seu Defensor
“Garantam justiça para os fracos e para os órfãos;
mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos.
Livrem os fracos e os pobres libertem-nos das mãos dos ímpios.”
Salmo 82:3,4

A pequena Eman é um bebê de apenas 1 ano e meio que nasceu na Síria. Durante a guerra atual em
seu país ela foi exposta à um gás venenoso o que fez com que um de seus pés ficasse deformado. Ela
não pode andar e está na espera por ajuda das Nações Unidas, por meio de quem espera-se que ela
consiga fazer uma cirurgia para que possa começar a andar. Não se sabe o que acontecerá, mas sua
mãe está orando para que a vontade de Deus seja feita nesta situação.

VAMOS
ORAR:

Querido Deus, tu és o Deus da Justiça. Pedimos para que tua justiça seja
manifesta hoje na Síria entre as crianças desde as mais pequenas até as mais
velhas, onde muitas estão debaixo de opressão por parte daqueles que desejam
praticar o mal. Pedimos que as livre de situações de ameaça que possam lhes
machucar de alguma maneira. Livre-as das pessoas que não são tuas, e traga-as
para um lugar seguro de proteção. Te agradecemos por tua mão poderosa que
intervém hoje na vida daqueles que estão em perigo.

DIA 17

Aquele que me conheçe

“SENHOR, tu me sondas e
me conheces.
Sabes quando me sento e
quando me levanto;
de longe percebes os meus
pensamentos.”
Salmo 139:1,2

VAMOS
ORAR:

Em uma pequena escola de ensino fundamental para crianças
sírias os professores escrevem o nome das crianças e os coloca
em frente delas. As crianças ficam tão emocionadas pelo fato
dos professores quererem saber seus nomes e por mostrar a
cada uma delas o quanto são valiosas para Jesus e para eles. As
crianças se sentem seguras e especiais nesta escola conforme
os professores continuam mostrando o amor de Jesus por cada
uma delas. Eles esperam que muitas outras crianças possam
vir para a escola e encontrar aceitação, bem como que possam
aprender.

Querido Jesus, te agradecemos por esta pequena escola que está alcançando
crianças da Síria. Pedimos tua bênção sobre cada criança e cada professor
conforme continuam aprendendo mais sobre teu cuidado pessoal por elas e como
as conhece, a cada uma, pelo nome! Que aqueles que visitam a escola possam
sentir teu amor e também tenham o desejo de aprender.

DIA 18

Aquele que está perto
“Mesmo quando eu andar por um vale
de trevas e morte, não temerei perigo
algum, pois tu estás comigo.”
Salmo 23:4

Muitas crianças tiveram a experiência de escaparem da morte. Resha se lembra da história do que
aconteceu com eles. “Estávamos quase chegando na fronteira e era de noite. Estávamos com medo. A
polícia tinha atirado em nós. Meu irmão levou um tiro na cabeça e estava com muito medo. Do outro
lado eu desenhei quando o Exército Livre da Síria veio e nos ajudou. Aí já não ficamos mais com
medo.” Ela espera que algum dia seu país seja livre da violência e que as crianças possam voltar para
suas casas e suas escolas.

VAMOS
ORAR:

Querido Jesus, te agradecemos por livrar o irmão da Rasha da morte. Obrigado
por curá-lo do trauma que ele experimentou e também por tocar a cabeça dele
com seu poder curador. Que tanto ele quanto outros que passaram por tanto medo
da morte possam saber que Tu está com eles por onde quer que eles andem. Que
tua presença seja real para estas crianças hoje e que eles saibam que teu perfeito
amor lança fora todo o medo.

DIA 19

Seu Consolador

“Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console...”
Eclesiastes 4:1

“(o Deus) que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que
recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações.”
2 Coríntios :1:4

O jovem Mahmoud estava com sua família quando se depararam com um grande temor e dúvida.
“Estávamos na Síria e os soldados vieram com tanques. Eles atiraram em nós e eu estava com
medo. Estávamos juntos na casa. Muitas coisas na minha cidade foram destruídas. Minha mãe
estava conosco e nos encorajou. Caminhamos até a fronteira durante a noite e havia muitos cães
latindo.” Hoje Mahmoud se lembra de sua casa na Síra e sente muita falta dela. Ele sonha com
um lugar seguro onde o sol brilha e onde ele possa construir a sua própria casa algum dia.

VAMOS
ORAR:

Querido Deus, te agradecemos pois tu es um Deus que consola. Hoje oramos
especificamente para Mahmoud e sua família, e por tantos outros que precisam
do teu toque de consolo. Pedimos para que teu consolo seja conhecido por eles
de forma real, no meio de tudo o que eles estão passando. Obrigado porque irás
ajudar aqueles que conheceram o teu consolo a alcançar a outros que estão em
problemas, demonstrando a mesma consolação.

DIA 20

Socorro bem presente na
hora da necessidade

“pois eu socorria o pobre que
clamava por ajuda,
e o órfão que não tinha quem
o ajudasse.”
Jó 29:12
Fátima, de 10 anos de idade,
e sua mãe, estão aguardando
para saírem da Síria. No
momento elas ainda estão
dentro do país e tem muito
pouco para beber e para
comer. Ela não pode sair
pois é muito perigoso deixar
sua casa por causa das lutas
ao seu redor. Seu irmão e seu
pai foram a frente delas, mas
agora elas estão esperando
e não têm certeza se podem
sair. Sua esperança de todos
os dias é de que Deus não se
esqueceu delas.

VAMOS
ORAR:

Querido Deus, ainda há tantas crianças que estão na Síria e que não puderam sair.
Oramos para que tu sejas aquele que ajuda as crianças e sua famílias conforme
elas clamam a ti por comida, água e proteção. Atrai-as para ti e dê-lhes tua ajuda e
paz. Traga muitas crianças para lugares seguros neste dia.

DIA 21

Aquele que é bondoso
“Porque imenso é o seu amor leal por nós...”
Salmo 117:2a

Hussam se lembra do dia quando sua família recebeu uma surpresa! Três meses haviam se
passado desde que ele e sua família deixaram a Síria. Todos os dias eles pediam a Deus para que
os ajudassem a se adaptarem ao novo lugar e a pagar o aluguel. Próximo da data em que teriam
que pagar o aluguel um homem desconhecido bateu em sua porta e sem dizer nada entregoulhe um envelope. Dentro havia dinheiro e era exatamente o valor que precisavam para pagar
o aluguel! Depois disso eles jamais viram aquele homem novamente. Hussam e sua família
acreditam que foi um anjo!

VAMOS
ORAR:

Querido Jesus, obrigado por prover para o seu povo de formas tão especiais. Tu
conheces o número de estrelas que há no céu e chama a cada uma delas pelo
nome. Tu cuidas de cada criança e de suas famílias, as quais vivem sem terem a
certeza de como irão viver dia-a-dia em um novo país. Te agradeço por mostrar
seu amor incrível a todas as pessoas. Oramos para que cada criança da Síria
experimente de sua bondade e misericórdia através de anjos e de outras maneiras
milagrosas.

DIA 22

Seu Professor
“Ensina-me o teu caminho, SENHOR; conduze-me por uma vereda
segura por causa dos meus inimigos.”
Salmo 27:11

Omar tem apenas 11 anos.
Ele arriscava sua vida
simplesmente por sair
nas ruas de sua cidade na
Síria. Agora ele vive em
um país vizinho e pode
caminhar nas ruas sem
medo. “Eu caminhei até
uma pequena loja para
comprar algo. Minha
família disse pra eu ir.
Eu andei bem próximo
à parede. Eu não podia
andar no meio da rua.
Eu caminhei perto da
parede porque tinha medo
que pudessem atirar em
mim.” Omar hoje está
vivendo em outro país
com vizinhos de seu
próprio país. A maioria
das crianças joga futebol
nas ruas e algumas vão à
escola. Por um ano ele não
pode ir na escola na Síria,
mas agora ele está de volta
na escola e aprendendo.

VAMOS
ORAR:

Querido Jesus, te agradeço por proteger Omar de machucados e perigos enquanto
vivia na Síria. Oramos por ele e por outras crianças que desejam voltar à escola,
mas que ainda não tiveram a oportunidade de fazê-lo. Que suas circunstâncias não
determinem se podem ir à escola ou não, mas prepara uma maneira para que cada
uma delas possa frequentar uma escola local e dar continuidade a sua educação.

DIA 23

Aquele que Salva

“Ele salva o oprimido da espada
que trazem na boca;
salva-o das garras dos poderosos.
Por isso os pobres têm esperança,
e a injustiça cala a própria boca.
Jó 5:15,16

VAMOS
ORAR:

Fidel e Amer têm apenas 8 e 9 anos, mas já experimentaram
situações de muito medo. “Os tanques atiraram em nós e eu tive
medo. Estávamos todos em casa, minha mãe e meus irmãos.
Estávamos perto um do outro e depois me senti melhor. Aviões
também estavam voando e atirando. Eu fiquei com medo e corri
para um parque e me escondi. E aí me senti melhor.” Além de
situações traumáticas que tiveram que experimentar, muitas
crianças perderam suas casas e suas posses, e junto com elas o
sentimento de segurança. Fidel e Amer vivem em um outro país e
estão trabalhando com outros que lhes estão ajudando a lidar com
seus medos e dores através de arte-terapia.

Querido Deus, tu podes mudar situações ao nosso redor, as quais foram
amedrontadoras e traumáticas. Obrigado por usar arte-terapia para ajudar
meninos e meninas em sua dor, trabalhando em temas sensíveis que são difíceis
de expressar. Oramos para que muitos encontrem a ajuda que precisam para
processar sua dor e também para serem curadas de seu passado. Obrigado por
aqueles que estão trabalhando com eles através de arte-terapia. Abençoe seu
trabalho e que muitos outros sejam encorajados por eles.

DIA 24

Aquele que ergue
suas cabeças

“Ele levanta do pó o
necessitado e ergue do lixo o
pobre”
Salmo 113:7

VAMOS
ORAR:

Nour tem apenas 8 anos, mas ela conhece a dor de deixar seu país e ir
para um novo local que é diferente e desconhecido. “Viemos para um
novo país. Eu estava com medo de que o exército sírio iria nos atacar.
Eu disse a minha família que eu estava com medo. “ Meu pai me disse:”
Não tenha medo, é seguro aqui “. Quando ele me segurou firme eu não
estava tão assustada. Eu me senti mais segura. Apesar de tudo o que Nour
passou, ela ainda tem o desejo de ajudar seu próprio povo. “Eu gostaria de
ser uma médica, porque eu gostaria de ajudar as pessoas na Síria. Na Síria
muitos médicos foram colocados na prisão.”

Querido Jesus, nós te agradecemos por trazer Nour e sua família com segurança
a um novo lugar. Obrigado porque no meio dos problemas e medos, Tu estas
levantando as pessoas e tirando-as do perigo. Pedimos para que as crianças que
estão hoje em necessidade de serem mantidas próximas ao Seu braço de amor,
recebam isso de um modo especial onde quer que estejam. Nós oramos para que
Tu dês a mais crianças sírias uma visão de como elas podem levantar outros e
ajudá-los no futuro.

DIA 25

Sua Luz na escuridão
“O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor?
O SENHOR é o meu forte refúgio; de quem terei medo?”
Salmo 27:1

Jamel tem apenas 4 anos de idade. Sua família andou na escuridão através do deserto para atravessar a
fronteira vizinha a fim de escapar do bombardeio. Agora ele tem dificuldade em ficar no escuro. “Ele
está com medo do escuro porque quando estávamos na Síria geralmente tinhamos apenas duas horas de
eletricidade. À noite, quando já estava escuro, ele ouvia o barulho da guerra e ficava com medo.” Agora,
várias vezes quando há barulhos altos ou fogos de artifício, Jamel tem medo do que pode acontecer.”

VAMOS
ORAR:

Querido Jesus, Tu sabes o que Jamel passou e o pelo que ele está passando agora.
Oramos por ele e por outras crianças que têm medo do escuro ou de barulhos
altos que os faz lembrar de coisas que eles experimentaram na Síria ou enquanto
viajavam para países vizinhos em busca de segurança. Pedimos hoje que Tu sejas
a luz na escuridão pela qual estão passando e sua força para cada dia. Que eles
possam trazer os seus medos diante de Ti e achar descanso para as suas almas.

DIA 26

Aquele que se Levanta
“Por causa da opressão do
necessitado e do gemido do
pobre, agora me levantarei”,
diz o SENHOR. “Eu lhes
darei a segurança que tanto
anseiam.”
Salmo 12:5

VAMOS
ORAR:

Fowad tinha 12 anos quando eles deixaram seu lar na Síria.
‘Estamos no o caminho de Homs. Estou sentado no ônibus e
estou com medo da polícia síria. Quando eu vi a minha avó,
do outro lado da fronteira, eu não estava mais com medo.’
A vida no dia-a-dia é instável e incerta. “Viemos da Síria, de
Homs. De lá fomos passamos por Dara em direção à fronteira.
O exército jordaniano ajudou-nos e tivemos muita sorte. Em
seguida, viemos para o acampamento. Nós não tinhamos água,
nem boa comida ou algo para lavar as nossas roupas. Saímos do
acampamento, meu tio nos levou para fora e ficamos um pouco
felizes novamente. Gostaria de voltar para o acampamento e
abrir uma loja, não há nada bom lá.” Dentro do acampamento
a vida pode ser difícil e até perigosa. Existem algumas
organizações que estão tentando ensinar as crianças dentro do
acampamento, mas é difícil e os lugares são lotados.

Querido Jesus, Tu és o único que dá segurança para as crianças dentro dos
grandes campos de refugiados. Oramos por Fowad e outras jovens, para que Tu te
levantes em seu favor e as cubra com sua proteção. Obrigado por ter vindo a elas
em situações individuais e por ajudá-las em tempo de necessidade. Tu estas perto
daqueles que estão cansados e anseiam por segurança. Continue fortalecendo
aqueles que ensinam as crianças dentro do campo.

DIA 27

Sua Segurança

“Você estará confiante, graças à esperança que haverá.”
Jó 11:18
Para Hamoudi, de 7 anos de idade, e sua família, este último ano tem sido de grande transição.
“Em Homs éramos muito felizes; aqui não é este o caso. Toda a região de Homs era mais bonita e
íamos para o parque e víamos animais lá. Saímos de Homs na Síria. De lá fomos para Hala, Hama,
e Damasco. Em seguida fomos para a fronteira. Agora vivemos em uma cidade que é diferente de
Homs.” Muitas crianças como Hamoudi tem o desejo de voltar ao seu país, mas não há nada lá
agora. Eles sonham com uma nova Síria e um lugar onde eles podem viver novamente. “Eu gostaria
de voltar para a Síria de brincar lá.”

VAMOS
ORAR:

Querido Jesus, sabemos que o Senhor teve que se mudar de um lugar para outro
quando viveu na Terra. O Senhor entende como é isso, tendo que mudar e quão
confuso isso pode ser. Obrigado por dar uma sensação de segurança para aqueles
que, como Hamoudi, precisam de esperança em meio à tantas transições.

DIA 28

Seu Refúgio Seguro
“...Tu és o meu refúgio seguro.”
Salmo 71:7b

Muitas crianças sírias precisam de um lugar de refúgio ou abrigo conforme fogem do seu país. Elas
precisam de um lugar de esperança e confiança em meio ao seu sofrimento. Rania sentou-se embalando seu
urso de pelúcia solitário, silenciosamente balançando para frente e para trás no canto da casa simples de
sua família. Com lágrimas nos olhos, a mãe não podia conter a história de seu sofrimento na antiga cidade
de Homs e sua fuga milagrosa. Rania, sua mãe, sua avó e sua irmã mais nova escaparam ao se esconderem
nas caixas de água vazias que estavam no telhado do prédios de apartamentos, movendo-se lentamente pelo
bairro até que pudessem fazer uma fuga no meio da noite, primeiro caminhando, e em seguida de carro.
A avó de Rania deu um sorriso trêmulo e disse: “Ela ficará bem, ela é forte. Eu sei disso porque ela ainda
sorri.”

VAMOS
ORAR:

Querido Jesus, Tu és o refúgio seguro para as crianças em tempo de necessidade.
Obrigado por Rania e sua família que puderam receber sua ajuda para fugir de sua
cidade na Síria. Pedimos que o Senhor seja seu forte lugar de refúgio, para onde
elas possam correr e estarem a salvo. Oramos para que Rania e outras crianças
que passaram por grande sofrimento possam saber de uma maneira profunda que
elas sempre podem confiar em Ti onde quer que elas estejam.

DIA 29

Sua Alegria

“Não deixes que o oprimido se retire humilhado! Faze que o pobre e o
necessitado louvem o teu nome.”
Salmo 74:21

Muitas vezes as coisas que as crianças sírias viveram e testemunharam acabam afetando grandemente
suas emoções e a capacidade de se expressarem. De acordo com sua orgulhosa mãe e com seu pai, Zain
era um menino brilhante e ativo na Síria quando a guerra eclodiu. Depois de presenciar bomba após
bomba caindo do céu, a alegria de Zain pela vida começou a desaparecer. Quando chegaram ao país
vizinho que ela basicamente havia parado de falar e de brincar com suas irmãzinhas. Depois de quase
seis meses fora da Síria, ele está começando a recuperar-se com a ajuda de pessoas da igreja local. Que
alegria é vê-lo começar a desenhar e a brincar novamente. Assim como Zain muitas outras crianças
precisam se reconectar com sua infância e encontrar a verdadeira alegria.

VAMOS
ORAR:

Querido Jesus, Seu desejo é que as crianças da Síria tenham vida e vida em
abundância! Te agradecemos porque Zain está começando a brincar e a desenhar
novamente após tudo o que ele passou. Oramos por outras crianças que não
conseguem expressar as coisas pelas quais passaram ou que são incapazes de se
relacionar com outras crianças. Te pedimos para que possa tocá-las hoje e para
que o Senhor lhes dê sua alegria eterna, sendo as crianças que o Senhor as criou
para ser.

DIA 30

O Justo Juíz
“Erga a voz e julgue com justiça; defenda os direitos dos pobres e dos necessitados.”
Provérbios 31:9

Quem vai ser uma voz para as crianças da Síria? Deus é seu Justo Juiz e Aquele que se levanta sem
seu favor. Ele nos pediu para orar e defender os pobres e necessitados. Existe aqueles que estão
trabalhando entre as crianças sírias em vários países para onde elas fugiram. Deus está levantando
pessoas para amar e alcançar as crianças da Síria. “Durante as atividades semanais no centro para
mulheres e crianças, a atividade favorita de Laliah é desenhar. Durante as primeiras semanas e
meses após sua chegada da Síria, cada um de seus desenhos incluía cenas de morte e destruição.
Quando pedíamos que desenhassem a si mesmas os pequenos rostos que rabiscavam estavam
cheios de lágrimas e medo. Agora nos alegramos ao vê-los começando a desenhar flores, o sol
brilhando, e eles próprios com pequenos sorrisos em seus rostos. Que o Senhor traga a cura para sua
infância e os seus corações partidos.

VAMOS
ORAR:

Querido Jesus, obrigado pelas crianças sírias que estão começando a desenhar
flores, a luz do sol e fotos de si mesmas com sorrisos. Obrigado por dar a estas
crianças esperança e por renovar-lhe o desejo de acreditar que elas são filhas de
Deus. Nós pedimos por Laliah e por outras crianças como ela para que recebam
amor e carinho de quem estão trabalhando entre elas. Que mais pessoas que te
amam se levantem e defendam os pobres e necessitados neste momento.

