
 

Congregação Har Tzion - Av. Antônio Abrahão Caran, 980 - Pampulha - Reuniões aos sábados às 10h e 19h.Fone: (31) 3498-1761 - 
site: www.ensinandodesiao.org.br -  e-mail: siao@ensinandodesiao.org.br 

Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união! (Sl 133:1) 

djy-!g !yja tbv !y[n-hmw bwf hm hnh 
 

Permanecendo em um mesmo espírito (Filipenses 1:27) 
 
Sete semanas de orações específicas desde Páscoa até a festa de Shavuôt junto com o período de contagem 
do Ômer, com base em Levítico 23:15-16: “Contareis para vós, desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em 
que houverdes trazido o molho da oferta de movimento [o ômer], sete semanas inteiras; até o dia seguinte ao sétimo 
sábado, contareis cinqüenta dias; então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor.” 
 
Neste ano, vamos orar por unidade e fortalecimento de toda comunidade judaica messiânica e por todo o 
Corpo do Messias Yeshua, incluindo cada um de nós em particular. 
 
Começamos na segunda noite de Páscoa, terça, 15 de abril. Veja como: 
 
1. Recite a Bênção: 
 
rm[h tryps l[ wnwxw wytwxmb wn`dq r`a !lw[h &lm wnyhla yy hta &wrb 
Baruch atá Adonai, Eloheinu mélech ha olam, asher kidshânu bemitsvotáv vetsivânu al sefirát haômer. 
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 dois reais (ou mais!) para apresentar como sua oferta de Shavuôt, na 
qüinquagésima noite, lembrando a antiga oferta da festa: 
Até ao dia imediato ao sétimo sábado, contareis cinqüenta dias; então, trareis nova oferta de manjares ao SENHOR. 
Das vossas moradas trareis dois pães para serem movidos; ...são primícias ao SENHOR. (Levítico 23:16-17) 
 
5. Ore sempre no foco semanal para direcionar suas orações todos os dias durante a semana. 
 
1. Primeira semana (15 a 21 de abril)  
Relacionamento e fortalecimento pessoal com o Messias Yeshua.  
2. Segunda semana (22 a 28 de abril) 
Fortalecimento e comunhão entre os membros da Beit Har Tzion. 
3. Terceira Semana (29 de abril a 5 de maio) 
Fortalecimento e crescimento espiritual para os membros da ABN.  
4. Quarta semana (06 a 12 de maio) 
Comunhão entre as Congregações judaico-messiânicas de todo o mundo. 
5. Quinta semana (13 a 19 de maio) 
Direcionamento e sabedoria de D-us na condução dos trabalhos do Ministério Ensinando de Sião, CATES, 
TV Sião, TJCII, ABRADJIN e Museu da História da Inquisição. 
6 . Sexta semana (20 a 26 de maio) 
Salvação e proteção para o povo judeu em todas as nações e Israel como nação.  
Restauração das Raízes da Fé e do relacionamento entre a IGREJA e ISRAEL 
7. Sétima semana (27 de maio a 2 de junho) 
Comunhão e fortalecimento por meio do Ruach HaKodesh (Espírito Santo) 
 
Ao qüinquagésimo dia, será A FESTA de SHAVUOT! Reuniremos na Congregação Har Tzion para o Erev 
Shavuot às 19:30h! Traga uma oferta especial na festa de Shavuot, cumprindo a mitzvot de Dt 16:16 de não 
comparecer de mãos vazias nas três grandes festas.  Essa oferta será utilizada para fortalecer o judaísmo 
messiânico no Brasil e em Israel, pois o dízimo dessa mesma oferta irá para ISRAEL a fim de apoiar os 
esforços dos judeus messiânicos de lá. 


