
Em parte de uma mensagem dada ao Remanescente em 15 de setembro de 2020, Yeshua 

ha'Mashiach declarou o seguinte: 

"Orem uns pelos outros diariamente. 

Orem por seu Mestre de Justiça e Mestre de Luz. 

Orem por seus sacerdotes na Religião da Luz. 

Orem para que os mais fracos entre vocês sejam capazes de se fortalecer na luz. 

Orem pelos perseguidos de todos aqueles que invocam o Nome do Pai. 

Orem pelos líderes do governo. 

Orem por seus inimigos. " 

Com o acima em mente, eu compus a seguinte oração de sete pontos para encorajar cada 

pessoa a orar diariamente. Você pode adaptar isso de acordo com o texto apropriado para sua 

Comunidade Espiritual particular. 

1. Pai Celestial, eu (nós) desejo orar por todos os meus irmãos e irmãs na Religião da Luz em 

seus diferentes países. Desejo mencionar especialmente _____ (nome das pessoas). 

2. Peço também que, por favor, zele e oriente o Mestre de Justiça e o Mestre da Luz para que 

continuem pastoreando Suas ovelhas remanescentes. 

3. Meu Pai, por favor, mantenha todos os sacerdotes [e diáconos] em Suas mãos e ajude-os 

com Sua graça para que possam continuar seu ministério para as ovelhas em pureza. 

4. Fonte de Luz, por favor, traga força e fortaleza para aqueles que se tornaram 

espiritualmente fracos, para que possam ser guiados para a Sua luz. 

5. Pai Celestial, por favor, console aqueles na Religião da Luz que estão sendo perseguidos por 

sua fidelidade, e todos os outros que invocam o Seu Nome. 

6. Eu (nós) oro pela proteção e paz de nossa nação, e peço que os líderes do governo sejam 

guiados pelo Espírito de santidade na tomada de decisões que sejam benéficas para todos sob 

seu governo de maneira justa. 

7. Por último, Yehovih (Jeová, Yahweh, Yahve), por favor, mantenha nossos inimigos longe de 

nós, e traga Sua luz aos olhos deles e o som da verdade aos seus ouvidos. Amém. 


