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Introdução

Tenho certeza que este livro não chegou em suas 

mãos por acaso. Deus tem operado coisas maravilhosas 

em São Thomé das Letras, e agora você tem a 

oportunidade de ser cooperador e representante de Cristo 

nesta cidade através da oração. A oração quebra barreiras 

que o homem por si só não conseguiria, e alcança lugares 

que ninguém alcançaria.

São Thomé das Letras é uma cidade de uma 

beleza natural singular. Na primavera, quando subimos 

pelas suas pedreiras, vislumbramos algo que só o Criador 

pode fazer: flores lindas e das mais variadas cores 

florescendo em meio as pedreiras. Um  fenômeno 

simplesmente extraordinário. Creio ser este um dos 

objetivos deste manual: através das nossas orações e 

lágrimas, clamar ao Senhor para que faça nascer flores 

nos corações endurecidos dos moradores desta cidade.

Sinta-se privilegiado, por ter sido escolhido por 

Deus, para interceder por São Thomé das Letras. 

Abençoe vidas e seja abençoado.

Grupo de Apoio Missionário

A Colheita
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COMO USAR ESTE MANUAL
Sugestões e idéias para oração 

pessoal e em grupo:

Durante os próximos dias, você pode estar 

orando e jejuando de diferentes maneiras.

Você pode usar este manual para orar 

individualmente durante seu tempo pessoal de oração, e 

também em grupo. Queremos encorajá-lo a descobrir 

meios criativos para envolver o máximo de pessoas 

possível neste alvo de oração. Jesus deu algumas 

promessas especiais de bênçãos para os cristãos que se 

reúnem para orar e concordar como um grupo.

Você pode organizar reuniões semanais com sua 

igreja, grupo de jovens, reunião de líderes, reunião de 

mulheres, estudo bíblico, grupo de crianças. Qualquer 

ocasião quando seus amigos cristãos se encontram.

Escolha uma pessoa para ser o dirigente do 

grupo neste período de oração. Esta pessoa poderá dar 

direção e coesão ao período de oração.

Não se limite aos motivos de oração que você 

encontrará neste manual. Peça e espere o Espírito Santo 

para guiá-lo em oração.

Procure tomar notas em um diário sobre seus 

momentos de oração. Anote qualquer versículo que o 

Senhor te direcione a ler com o assunto do dia.
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Procure por maneiras de fazer seu tempo de 

oração variado e interessante. Deus é infinitamente 

criativo, e Ele nos fez à Sua imagem. Estude mais sobre a 

cidade, buscando artigos em revistas, jornais e se 

possível conhecendo a cidade pessoalmente.

Vamos crer em Deus para um derramar do 

Espírito Santo na cidade de São Thomé das Letras. 

Vamos orar e crer no cumprimento de Apocalipse 7:9, 

que cada grupo estará representado diante do trono de 

Deus naquele dia final.
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Conhecendo o coração de Deus 

em relação a São Thomé das Letras

Passos para Intercessão

É maravilhoso ver o atuar do Espírito Santo no mundo 
através de nossas orações. Nações são tocadas, governos 
e reinos se rendem e o coração do rei se inclina.

Não há nada mais poderoso do que a oração 
intercessória, ela muda os rumos de uma nação inteira. 
Neemias intercedeu pelo seu povo e foi reedificar os 
muros de Jerusalém (Neemias 1-2).

A intercessão quebra barreiras, remove as muralhas, 
atravessa fronteiras e chega onde há grande necessidade 
e poucos recursos humanos.

“Fale comigo e eu responderei, pergunte-me e eu 
contarei a você segredos fabulosos sobre meus planos” 
(Jr. 33.3).

Princípios básicos de intercessão:

*Orar a Deus por um coração limpo (Sl. 139:23-24)
*Reconhecermos que não sabemos orar como convém 
(Rm 8:26)
* Negar o nosso próprio EU.
* Resistir ao diabo.
* Pedir a liderança do Espírito Santo.
* Agradecer pela fé por tudo que o Senhor já operou 
através da sua oração.
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Quando pensamos em interceder por algo, logo 
perguntamos como devo interceder, sendo que na 
realidade a pergunta seria como Deus quer que eu 
interceda? Nem sempre o que parece ser vindo de Deus é 
na verdade d´Ele. “E percorrendo a região frígio-gálata, 
tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a 
palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para 
Bitínia mas o Espírito de Jesus não o permitiu. (At:16-
7).”

Necessitamos do Espírito Santo que intercede por nós 
com gemidos inexprimíveis. A palavra também declara: 
“Porque os meus pensamentos não são os vossos 
pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus 
caminhos, diz o Senhor. (Is. 55:8).

Oremos então guiados pelo Espírito Santo. 

Ao Senhor Jesus toda Glória, Honra e Louvor.

“Por amor de São Thomé das Letras, me não calarei, 
não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um 
resplendor, e a sua salvação, como uma tocha acessa.” 
(Is. 62:1)

Ministério de Intercessão
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Aborrecido pelos maus tratos que recebia na 
Fazenda Campo Alegre, João Antão um escravo, 
resolveu fugir e após percorrer muitos quilômetros pelas 
montanhas, encontrou uma gruta. Lá se refugiou e 
passou a habitar aquelas cercanias. Para se alimentar 
vivia da caça e da pesca e de frutos silvestres que a 
natureza lhe dava. Certo dia 
apareceu a João um senhor de 
certa idade, de olhar sereno e 
fala macia, vestido com roupas 
brancas. Este, escreveu um 
bilhete e disse para João voltar a 
fazenda e entregar para seu 
s e n h o r ,  J o ã o  F r a n c i s c o  
Junqueira, garantindo que ele 
seria perdoado pelo seu ato de 
fuga. 

Chegando na fazenda 
todos se espantaram com a vinda do escravo fugitivo e 
antes que fosse levado para o açoite entregou o bilhete ao 
Patriarca da família Junqueira. Lendo o bilhete João 
Francisco Junqueira exigiu que o escravo o levasse junto 
de uma comitiva até tal gruta para certificar-se do que 
havia ocorrido. O conteúdo do bilhete nunca foi 
descoberto, mas sabe-se que João Francisco ficou 
espantado com a tão bela caligrafia, coisa rara para a 
época. Chegando ao local não encontraram nenhum 

São Thomé das Letras

... a cidade das pedras
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padre, nem senhor de vestes brancas. No fundo da gruta 
havia uma estatueta de São Thomé finamente trabalhada 
em madeira. Homem de profunda religiosidade, João 
Francisco acreditava estar diante de um milagre e 
mandou erguer, ao lado da gruta, uma capela, onde 
posteriormente deu lugar à Igreja Matriz. Antes de 
concluir a obra, João Francisco Junqueira, cego, veio a 
falecer. Seu filho, Gabriel Francisco Junqueira o Barão 
de Alfenas, concluiu a obra . Os dois membros da família 
Junqueira foram sepultados sob o altar da Igreja Matriz.

Acredita-se que aquele senhor de vestes brancas 
fosse o próprio São Thomé ou talvez, o que é mais 
provável, ser um padre jesuíta fugitivo das perseguições 
do Marquês de Pombal, que havia determinado a 
expulsão de todos os jesuítas do País. 

Surgiu assim o povoado conhecido como São 
Thomé. Na entrada da gruta foram descobertas pinturas 
em tom avermelhado semelhante a letras. atribuem-se 
essas pinturas aos índios cataguases, antigos habitantes 
da região, ou a seres extraterrenos 
vindos das estrelas e até mesmo a 
marcas deixadas pelo santo. A partir 
desse dia São Thomé passou a se 
chamar São Thomé das Letras.

Pinturas encontradas 
na gruta
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Em 1770 teve início o povoamento do 

município. O ano referente à provisão concedida para a 

construção de uma capela em homenagem ao santo. A 

região pertenceu à Fazenda Campo Alegre, tendo como 

fundador o Capitão João Francisco Junqueira, o qual 

iniciou a construção da Igreja Matriz. De origem 

portuguesa faleceu em 5 de abril de 1819 e foi sepultado 

na própria igreja. Dentre os herdeiros destacou-se seu 

filho Gabriel Francisco Junqueira, nascido em 1782. Em 

1842 recebeu de D. Pedro II o título de “Barão de 

Alfenas”. Faleceu em 1869 e também foi sepultado 

debaixo do altar, na igreja matriz de São Thomé das 

Letras.

Foi reincorporada como distrito, ao município 

de Baependi em 1842, permanecendo até 1962, quando 

foi emancipada.

Histórico da cidade
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Altitude: Igreja Matriz: 1250 metros. Ponto mais alto: 
Pico do Gavião: 1430 metros.

Arquitetura: construções em pedra do século XVIII, 
com muitas casas sendo construídas com tijolos 
descaracterizando a urbanização antiga.

Clima: Tropical de Altitude

Cidades Vizinhas: Baependi (48km); Conceição do Rio 
Verde (32km); Cruzília (36km); Luminárias (58km); São 
Bento Abade (22km); Três Corações (44km).

Distância das Capitais: São Paulo (336km); Rio de 
Janeiro (356km); Belo Horizonte (335km).

Economia Local: Mercado Extrativista (pedra), 
agropecuária (milho, feijão, batata, mandioca e gado 
nelore\zebu), turismo.

População: por volta de 6.200 habitantes

Características
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Igreja Matriz
Foi construída por volta de 1785. Por fora 

carrega o estilo barroco mineiro. Seu interior é 
ornamentado em estilo rococó e popular, com temas 
evangélicos enriquecidos com motivos angelicais. O 

destaque vai para a nave 
central, cujo afresco retrata 
Jesus Cristo cercado pelos 
apóstolos; obra do artista 
Joaquim José da Natividade. 
Ao lado está a Toca das Letras 
ou Gruta São Thomé.

Igreja N. Sra. Do Rosário
Também conhecida como Igreja de Pedra. 

Existem poucos dados históricos sobre ela. Foi iniciada 
no século XVIII, permaneceu 
po r  um longo  pe r íodo  
inacabada. Seu interior não 
apresenta nenhuma obra 
artística. Em outubro de 1995 
foi finalmente entregue ao 
p ú b l i c o .  É  u m a  t í p i c a  
construção letrense, com 
pedras sobrepostas uma a uma.

Conhecendo a Cidade
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Pirâmide
É uma construção em 

forma p i ramidal .  Ta l  
construção vem atraindo um 
grande número de pessoas 
com objetivos diversos, 
entre os quais a observação 
de discos voadores.

Cruzeiro e 
 Mirante

É  u m  m a r c o  
religioso localizado no ponto 
mais alto do perímetro 
urbano, fica entre a Casa da 
Pirâmide e uma construção 
conhecida como “Mirante”, 
de onde se tem uma vista 
fantástica das montanhas e 
vales.

Casarões
Alguns casarões encontram-se espalhados pelo 

centro da cidade, mas 
muitos aos poucos foram 
sendo descaracterizados, 
ou mesmo destruídos 
pelo tempo. Também 
f o r a m  c o n s t r u í d o s  
durante o século XVIII. 
Todos se encontram 
tombados.
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Sobradinho é um bairro rural de São Thomé das 
Letras. Localizado a 18 quilômetros da cidade, por 
estrada de terra batida. 

Nos tempos da escravidão existia uma propriedade 
com o nome de Fazenda do Sobrado. O tempo passou e 
1\4 das terras foram doadas por Domingos Teodoro e 
outro 1\4 foi doado por Bento Gonçalves Leite. 
Domingos Teodoro que mexia com ervas do campo 
curou a esposa de João Benes, este deu como gratidão 
uma imagem de Nossa Senhora da Guia. Foi construída 
uma capela e posteriormente, a igreja. Foram construídas 
casas ao redor e assim foi batizado como Sobradinho por 
causa da Fazenda Sobrado.

Rodeado por montanhas, cachoeiras e grutas, 
Sobradinho desperta a cada dia um maior interesse de 
turistas vindos de diversas partes do país.Para aqueles 
que desejam simplesmente descansar e sentir o clima 
pacato de uma cidade tipicamente interiorana mineira 
basta se sentar nos tradicionais bancos, doados pelos 
comerciantes do Município.

O pequeno povoado vai se organizando aos poucos, 
possuindo escola até primeiro grau, posto de saúde, 
telefone publico, sistema de captação, adução e 
distribuição de água. O asfaltamento das pequenas ruas 
de Sobradinho também colaborou com a limpeza local, 
que nas épocas chuvosas se tornavam lamacentas.

Conhecer Sobradinho é sentir de perto o carisma 
mineiro, viver sua natureza e experimentar a vida, 
momento a momento.

Arraial de Sobradinho
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Nazaré - Vem e vê!!!

Nazaré era um povoado sem importância da 
Galiléia onde Jesus cresceu junto aos seus pais e 
trabalhou como carpinteiro. Certamente como São 
Thomé das Letras, Nazaré era uma cidade da qual não se 
podia esperar nada, muito menos o Messias prometido e 
tão aguardado pelos judeus. Natanael não acreditou em 
Felipe quando este relatou haver encontrado o Messias 
que era de Nazaré.

São Thomé das Letras é uma cidade 
desacreditada por muitas pessoas. Tanto pelos de fora 
como pelos próprios habitantes nativos da cidade. 
Apesar da sua maravilhosa beleza e riqueza natural, São 
Thomé é conhecida no Brasil todo como uma cidade 
mística e liberal. Talvez a primeira lembrança quando se 
fala de São Thomé das Letras seja um cigarro de 
maconha, ou uma garrafa de bebida ou até mesmo um 
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alienígena e seu disco voador. Talvez uma cidade 
esquecida......

Certamente o Senhor da Seara tem planos 
maravilhosos para esta cidade e seus habitantes. 
Pastores, missionários e grandes homens e mulheres de 
Deus podem surgir. Que a nossa resposta seja a mesma 
que Filipe deu a Natanael: “Venha e veja”.

Motivos de Oração

* Ore profeticamente para que homens e 
mulheres sejam levantados de uma maneira poderosa 
para amar e servir a Jesus.

* Ore pelas crianças, adolescentes e jovens, para 
que sejam guardados de influências negativas dos 
turistas.

* Para que a igreja de Jesus em São Thomé das 
Letras seja despertada e levantada para amar e discipular 
famílias.

“Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma 
coisa boa: Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê.” (João 1:46)
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Autoridades Políticas

A Bíblia declara que toda autoridade constituída 

procede de Deus e que a sua oposição é uma prova de 

resistência ao Senhor trazendo sobre si condenação. O 

prefeito foi reeleito. Sua administração teve início em 

2001 e estenderá até 2008.

Prefeito: Luiz Vilela Paranaíba

Vice-Prefeito: Walter de Souza Ferreira

Como autoridades constituídas na cidade  

também existem a Câmara dos Vereadores e a Polícia 

Militar. Em eventos especiais, ou quando solicitada, a 

polícia de Três Corações ajuda no policiamento.
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Motivos de Oração:

* Para que os políticos e todas as pessoas 
investidas de autoridade na cidade se arrependam de seus 
pecados e tenham um encontro real com Jesus.

* Pelo atual prefeito e seu governo, que tenham 
postura de justiça, retidão e moderação em suas decisões.

* Pela Câmara dos Vereadores, para que tenham 
a direção do Senhor e tragam planos que beneficiem a 
população e o bom desenvolvimento da cidade.

* Pelo trabalho da Polícia Militar no município.

“Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de 
súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor 
de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se 
acham investidos de autoridade, para que vivamos vida 
tranqüila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é 
bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador.” (I 
Timóteo 2:1-3)
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Estrada Real

O nome Estrada Real passou a aludir, assim, 

àquelas vias que, pela sua antiguidade, importância e 

natureza oficial, eram propriedade da Coroa 

metropolitana. Durante todo o século XVIII, e também 

em parte do XIX, quando a era mineradora já se fora e os 

caminhos se tornaram livres e empobrecidos, as estradas 

reais foram os troncos viários principais do centro-sul do 

território colonial. Foram por muito tempo as únicas vias 

autorizadas de acesso à região das reservas auríferas e 

diamantíferas da capitania das Minas Gerais. As estradas 

reais foram, ainda, os eixos principais do intenso 

processo de urbanização do centro-sul brasileiro.

Ampliando a base territorial da América 

portuguesa, as vias hoje reunidas sob o nome de Estrada 
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Real foram, assim, fundamentais na história do 

povoamento e da colonização de vastas regiões do 

território brasileiro, tornando-se verdadeiros eixos 

históricos-culturais de construção de parte da nossa 

história.
São Thomé das Letras entre outras cidades do 

Sul de Minas Gerais está incluída no percurso da Estrada 
Real, atraindo ainda mais turistas do Brasil inteiro.

Motivos de Oração:

* Para que de maneira sábia e honesta as 
autoridades locais saibam aproveitar as oportunidades da 
Estrada Real para o desenvolvimento da cidade.

* Para geração de emprego para os moradores 
locais.

* Para que os turistas visitantes sejam 
alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus.

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho 
Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, 
mas tenha a vida eterna.” (João 3:16)
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Idosos

São Thomé das Letras é uma cidade na qual 

encontramos um número significativo de idosos. A 

maioria destes idosos são abandonados pela família, 

ficando sozinhos e carentes. Sua moradia encontra-se 

totalmente precária sem condições adequadas de se viver 

bem. Muitos deles com algum problema de saúde, com 

impedimento para se tratarem devido à dificuldade de se 

obter medicamento, muitos também sem nunca ter 

ouvido falar sobre Jesus. É triste entrarmos no asilo da 

cidade e encontrarmos com idosas e idosos abandonados 

na precariedade e solidão. Tristeza e solidão estas que 

somente o Espírito Santo de Deus pode suprir.
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Motivos de oração:

* Pelo asilo local da cidade e seus responsáveis. 

Para que dêem, a cada dia mais, melhores condições para 

aqueles idosos residentes ali.
* Pelas dificuldades financeiras, de saúde física, 

emocional e espiritual que se encontram estes idosos.
* Para que a família se lembre da existência 

destes idosos e não os deixem abandonados.
* Para que a Igreja de Cristo seja despertada para 

abraçar, abençoar e apresentar Jesus Cristo para estas 
pessoas.

“Escutem-me, vocês, ilhas; ouçam, vocês, 
nações distantes: Antes de eu nascer o Senhor me 
chamou; desde o meu nascimento ele fez menção de 
meu nome.” (Isaías 49:1)
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Os nativos e os turistas

Uma das coisas mais curiosas em São Thomé é a 

relação que se estabelece entre um certo tipo de turista e 

os moradores locais. Como dizia um nativo: "Basta levar 

o turista ao Cruzeiro (ponto que fica a apenas um 

quilômetro do centro da cidade) para que veja duendes e 

discos voadores". A maioria dos moradores da cidade é 

cética em relação aos esoterismos que atraem parte dos 

turistas. Olham o turista esotérico com aquele jeito 

crítico de quem pensa: "Esse pessoal é doido". 

O turista chega da cidade grande disposto a 

encontrar o sobrenatural em cada esquina, em cada 

pedra, em cada moita. O nativo é racional e não vê nada 

além das casas, das pedras e das árvores do lugar. Mas os 

moradores que ganham um dinheiro como guias não 
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deixam de levar os visitantes aos pontos em que verão 

duendes, seres extraterrestres e naves espaciais. Levam, 

mas não deixam de pensar: "Esse pessoal é doido". 

Motivos de Oração

* Para que em nome de Jesus sejam anuladas 
todas as tentativas das trevas de enganar e iludir estes 
turistas com qualquer tipo de visão sobrenatural e 
demoníaca.

* Para que estas pessoas tenham uma revelação 
verdadeira da pessoa de Jesus.

* Para que o Senhor levante guias turísticos com 
princípios cristãos para abençoarem estes turistas.

“Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos 
milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se 
obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim 
de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus 
perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito 
paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste.” 
(Neemias 9:17)
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Comunidade 
Alternativa

Com uma industrialização desumana somada a 

falência das instituições, muitas pessoas viram no 

estilo de vida ''alternativo'', herança do movimento 

hippie dos anos 60 (aversos ao sistema predominante)  

uma forma de se viver, desvinculados necessariamente 

da sociedade consumista e materialista dos grandes 

centros urbanos.

O problema é que muitas dessas pessoas, 

jovens na grande maioria, acabam sendo vítimas de um 

outro sistema, também covarde e alienante.

A busca pela liberdade e pela verdade é, sem 

dúvida, sincera para muitos.

São Thomé das Letras é também conhecida por 

ser uma alternativa para os alternativos!!!''.
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Motivos de Oração

* Para que aqueles que procuram a paz e a 

verdade, encontrem o Senhor.

* Por aqueles que se perdem nas drogas, na 

solidão e na loucura.

* Por aqueles que estão cansados e confusos com 

tantas religiões, filosofias e sofismas.

* Para que a Igreja do Senhor seja realmente 

resposta aos anseios do povo de São Thomé das Letras.

* Para que o espírito de engano seja ''banido'' de 

São Thomé das Letras.

“Como o cego caminhamos apalpando o muro, tateamos 

como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos 

como se fosse de noite; entre os fortes somos como os 

mortos.” (Isaías 59:10)
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Ovelhas sem Pastor

33

No capítulo 34 do livro de Ezequiel, o profeta 

exorta os pastores egoístas e infiéis que apascentavam a 

si mesmos e se esqueciam das ovelhas perdidas que 

estavam sendo devoradas pelas feras do campo. As 

ovelhas de Cristo têm se espalhado por não haver pastor, 

sem haver quem as procure e as busque. Ovelhas 

desgarradas, fracas, doentes, quebradas e perdidas que 

precisam ser buscadas e apascentadas do jeito certo. 

Jesus se preocupa com uma única ovelha que se desvia 

do restante.

Em São Thomé das Letras não é diferente. 

Encontramos ovelhas perdidas e desgarradas, com as 

mais diversificadas enfermidades na alma. Necessitando 

portanto de um pastor, que as procure e cuide com o amor 

e carinho de Jesus.
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Motivos de Oração

* Para que pastores segundo o coração de Deus 
sejam despertados e capacitados para amarem e 
discipularem as ovelhas perdidas de São Thomé das 
Letras.

* Para que o amor pelas almas possa inundar o 
coração da Igreja de Jesus.

* Para que essas ovelhas sintam a necessidade de 
serem pastoreadas pelo Bom Pastor que dá a sua vida por 
elas.

“Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor 
algum e, quando foram dispersas, elas se tornaram 
comida de todos os animais selvagens.” (Ezequiel 34:5)



Falsos Ensinos

Por detrás da maravilhosa beleza natural da 

cidade, da simplicidade dos moradores e da diferença 

cultural dos de fora podemos descobrir uma São Thomé 

das Letras misteriosa e mística, em se tratando de 

princípios e práticas religiosas. Um sincretismo religioso 

muito significativo está presente. Uma mistura de muitas 

crenças: hinduístas, budistas, animistas, xamanistas, 

espíritas, entre outras. Uma estratégia de Satanás em 

abrigar várias crenças religiosas para tentar agradar o 

máximo de pessoas simpatizantes de várias crenças. 

Nossa cultura brasileira tem vivido uma época de busca 

intensa por algum tipo de espiritualidade.

Todos estes ensinamentos e doutrinas tentam 

anular e desfocar a divindade de Cristo e sua obra 
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redentora. Escravizam pessoas em tradições humanas e 

em princípios elementares que o próprio Deus criou.

Motivos de Oração:

* Para que todas as estratégias de Satanás na 
tentativa de escravizar vidas sejam anuladas e destruídas.

* Pelas autoridades e líderes espirituais destas 
seitas. Para que sejam totalmente libertos desta cegueira 
espiritual.

* Para que a Igreja de Cristo seja despertada a 
buscar com amor de Deus a salvação destas pessoas que 
ingenuamente buscam estas doutrinas.

“Tenham cuidado para que ninguém os escravize a 
filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas 
tradições humanas e nos princípios elementares deste 
mundo, e não em Cristo.” (Colosenses 2.8)
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Educação

A população de São Thomé das Letras pode 

contar com uma Creche Municipal; uma Pré-Escola e 1º 

Grau (municipais), nas áreas urbanas e rurais; uma 

escola com ensino de 2º Grau (estadual) e recentemente 

com o Curso de Normal Superior em parceria com a 

Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR) de Três 

Corações.

A educação é algo muito importante e deve 

haver investimento e atenção especial por parte das 

autoridades locais como também da igreja de Cristo 

Jesus. A escola ajuda a retirar crianças das ruas e prepará-

las para um futuro mais promissor.

Muitos adolescentes preferem muitas vezes 

trocar uma carteira na sala de aula por um emprego. 
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Adultos e idosos também precisam de freqüentar a sala 

de aula. O índice de analfabetismo entre este grupo é alto. 

Precisam aprender a ler para desfrutarem das riquezas 

das Escrituras.

Motivos de Oração:

* Para que sejam levantados por Deus bons 
educadores com orientação e vocação cristã.

* Pela conversão e discipulado de estudantes, 
funcionários, professores e pais destes estudantes.

* Para que as crianças e adolescentes tenham 
interesse maior em ir a escola e para que os pais exerçam 
sua devida influência.

* Por maior apoio das autoridades locais em 
investimento na educação.

* Desenvolvimento de programas de 
alfabetização de adultos.

“E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo 
próprio colheremos, se não desanimarmos.” (Gálatas 
6:9)
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Crianças

Crianças são presentes de Deus para a nossa 
vida, para a nossa sociedade, elas são luzeiros de Cristo 
em um mundo tão escuro, elas são representações vivas 
do que realmente é o Reino de Deus.

Em São Tomé das Letras há muitas crianças, 
muitas delas desamparadas, feridas e sozinhas, sem 
apoio familiar e sem nenhuma perspectiva de futuro 
justo e promissor. 

Elas desde cedo recebem influências terríveis de 
muitos turistas e moradores vindos de fora, pois 
aprendem sobre filosofias esotéricas, sobre o mundo das 
drogas e sobre a libertinagem sexual.

Há também muitas crianças filhos de mães 
solteiras, que crescem sozinhas ou são criadas pelos seus 
avós.
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Crianças embaraçadas, sem uma estrutura 
familiar cristã tem sido o retrato de São Tomé das Letras.

Motivo de oração:

* Pela evangelização destas crianças.
* Pela salvação de seus pais, avós, parentes.
* Para Deus desmascarar estes ensinos 

mentirosos que as crianças recebem.
* Pela conversão de turistas e moradores vindo 

de outras cidades. 

“Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os 
embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos 
céus.” (Mateus 19:14)
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Crianças e trabalho

A maioria dos pontos turísticos da cidade e as 

principais cachoeiras se encontram um pouco mais 

afastados da área urbana de São Thomé das Letras.

Principalmente nos finais de semana nas praças, 

nos principais pontos turísticos da cidade e até mesmo 

nas ruas encontramos crianças se oferecendo para serem 

guias de turismo aos visitantes da cidade. Além de 

estarem em desacordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é um trabalho muito arriscado acompanhar 

turistas em passeios em São Thomé. Muitos turistas são 

agradáveis e respeitáveis, mas infelizmente com outros 

não acontece o mesmo. É uma situação na qual estas 

crianças podem ser testemunhas de muitas situação que 
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certamente influenciará suas vidas, como: conversas 

obscenas, violência, uso de drogas e bebidas alcoólicas e 

até mesmo sexo. O Fundo da Infância e da Adolescência 

tem realizado um trabalho preventivo com a intenção de 

evitar que crianças menores de 14 anos exerçam tal 

trabalho.

Motivos de Oração:

* Oremos contra a exploração infantil em São 
Thomé das Letras.

* Para que as autoridades locais tenham postura 
séria a este respeito.

* Por proteção espiritual destas crianças. Que 
elas possam ser alcançadas desde já pelo Espírito Santo 
de Deus.

* Pelos familiares e responsáveis por estas 
crianças.

“ As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e 
meninas brincando.” (Zacarias 8:5)
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Famílias

A família e a igreja são as maiores e mais 
importantes instituições estabelecidas por Deus. Satanás 
sabe que tocando as famílias, consegue afetar a 
sociedade em geral e principalmente o coração de Deus. 

Em São Thomé das Letras, a situação não é 
diferente. Muitos lares tem sido desfeitos devido à falta 
de princípios cristãos, ao alcoolismo, ausência paterna e 
materna, falta de dinheiro, adultério, dentre outros. Os 
maiores atingidos acabam sendo os filhos, que se 
revoltam e em muitas vezes acabam por entrarem no 
mundo das drogas.

Desta forma, precisamos focalizar nossas 
orações de maneira muito objetiva pelas famílias de São 
Thomé, pois alcançando as famílias, alcançaremos a 
sociedade. Não podemos esquecer que uma família bem 
estruturada em Cristo é uma família vencedora. 
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Motivos de Oração

* Que Deus proteja as famílias de todos os 
dardos inflamados do maligno, quanto a separação 
conjugal. Livrando os de adultérios, de vícios, entre 
outros.

* Pelo bom relacionamento de pais e filhos, 
acima de qualquer dificuldade.

* Para que a igreja local possa se levantar, dando 
estrutura, princípios e auxílio às famílias.

* Que os cristãos já existentes, possam 
testemunhar Cristo para suas famílias, através do amor 
de Deus.

* Para que os maridos aprendam a tratar e amar 
suas esposas como Cristo verdadeiramente ama a igreja; 
que as mulheres possam ser esposas idôneas e que se 
dediquem ao cuidado de seu lar; aos filhos que obedeçam 
e saibam ser instrumento da benção de Deus para seus 
pais com amor, carinho e respeito.

“Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio 
real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar 
as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz.” (I Pedro 2:9)
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Idolatria

Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus 

no coração do homem. Relacionamos muitas vezes a 

idolatria somente com a devoção às imagens de 

escultura. Sabemos que existem muitas outras formas de 

idolatria, tais como a reverência a ídolos e pessoas, 

dinheiro, fama, status social, sistema político, emprego, 

entre outras. Desde os tempos bíblicos vemos claramente 

muitas referências à idolatria que vêm se estendendo até 

os nossos dias. Harã e Ur eram cidades da Mesopotâmia 

e centros importantes de adoração dos deuses 

mesopotâmicos da lua, onde Abrão e sua família 

habitavam. Provavelmente a família de Abrão era 

idólatra.

A religião predominante em São Thomé das 
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Letras é o Catolicismo Romano. A idolatria é muito 

marcante entre os habitantes da cidade, e muitos tem 

muitas dificuldades e barreiras pré-formadas para 

aceitarem outros princípios. Fator este totalmente ligado 

à cultura enraizada em seus corações. Certa vez em 

evangelismo realizado na cidade, muitas famílias 

abordadas em suas casas fecharam as portas aos 

membros de nossa equipe ao saberem que não seguíamos 

sua igreja. O próprio nome da cidade induz à idolatria de 

um santo.
Qualquer tipo de idolatria é pecado e não cheira 

bem às narinas do Senhor.

Motivos de oração

* Um dos objetivos de Satanás é o de tirar Jesus 
como principal alvo de adoração da humanidade. 
Oremos para as fortalezas das trevas que aprisionam 
pessoas na idolatria possam ser quebradas.

* Para que todo e qualquer tipo de idolatria seja 
tirado do coração dos moradores de São Thomé das 
Letras.

* Para que haja quebrantamento do coração das 
pessoas a ponto de reconhecerem Jesus como o único 
mediador entre o homem e o Senhor.

“Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas 
transgressões, por amor de mim, e que não se lembra 
mais de seus pecados.” (Isaías 43:25)
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Igreja de Jesus

O trabalho de evangelismo em São Thomé das 
Letras começou com impactos evangelísticos de curto 
prazo somente nas épocas de festa: a da Colheita no mês 
de Agosto e o Halloween em Outubro. Nestes trabalhos 
as pessoas mais alcançadas eram turistas que 
desfrutavam da festa. Após três anos, o Senhor nos 
despertou a trabalhar de maneira mais específica com os 
moradores da cidade: uma missão de plantar uma igreja.

Famílias tem sido visitadas e discipuladas 
semanalmente, e por enquanto a cada quinze dias 
realizamos cultos aos sábados. Isto quer dizer que o 
Corpo de Cristo que é a sua igreja é nascente em São 
Thomé.

A Igreja Assembléia de Deus também possui 
uma congregação na cidade e realiza um trabalho 
abençoado.
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Motivos de Oração:

* Para que o Senhor Jesus que é o cabeça da 
Igreja, continue a nos dar sabedoria e estratégias para 
continuar com este trabalho de evangelização e 
discipulado.

* Pelo levantamento de mais obreiros dispostos 
a renunciar seu final de semana para servir ao Senhor 
com alegria em São Thomé.

* Para que um avivamento verdadeiro aconteça 
no coração das pessoas que têm sido alcançadas com o 
Evangelho.

* Por salvação de almas para Jesus. Que sejam 
levantados homens e mulheres de Deus com ousadia 
para renunciarem suas próprias vidas por amor a Cristo.

* Para fortalecimento do trabalho da Assembléia 
de Deus, e a plantação da Igreja Presbiteriana e de outras 
igrejas cristãs sérias e abençoadas.

“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer 
sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, 
em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra”. 
(Atos 1:8)
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Artesanato

O artesanato de São Thomé das Letras é muito 

rico e diversificado. Algo diferente e exclusivo, todo 

feito manualmente. Encontramos desde as tradicionais 

casas artesanais feitas com a própria pedra da cidade, 

camisetas, blusas, porta-retrato, gnomos, fadas, bruxas, 

chapéus, colares e pulseiras, entre outros. Juntamente 

com a extração das pedreiras, o artesanato é uma das 

principais fontes de renda. Muitos habitantes são 

desvalorizados, pois os turistas compram os artesanatos 

por um preço muito baixo e revendem nas suas cidades 

por um preço muito alto. Já houveram manifestações por 

parte dos artesãos locais reivindicando local melhor para 

a exposição de seus materiais.
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Motivos de Oração:

* Para que haja acordo entre as autoridades 
locais municipais e os vendedores de artesanato.

* Há uma grande quantidade de hippies que 
trabalham com artesanato. Que eles possam ser libertos e 
conhecerem o Evangelho de Jesus.

* Que o seu trabalho venha a ser reconhecido 
pelos turistas.

“No último e mais importante dia da festa, Jesus 
levantou-se e disse em alta voz: ‘Se alguém tem sede, 
venha a mim e beba.’”. (João 7:37)
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Saúde

O Sistema de Saúde em São Thomé das Letras é 

precário e não consegue atender a toda demanda da qual 

a comunidade precisa. Funciona somente um posto de 

saúde onde há atendimento médico, serviço de 

enfermagem, fisioterapeuta e psicólogo. Para aqueles 

quem tem melhor condição financeira podem recorrer 

aos consultórios e clínicas particulares que também não 

são muitos. Para um atendimento mais específico, 

exames ou casos mais graves e de maior urgência sempre 

são encaminhados para cidades vizinhas, principalmente 

a Três Corações.
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Motivos de Oração

* Para que haja distribuição gratuita de 

medicamentos para a população que não tem condição 

de adquiri-los em farmácias particulares.
* Pelosprofissionais que trabalham na cidade.
* Para que as autoridades locais olhem com os 

olhos de Jesus e invistam mais na saúde destes 
habitantes.

* Para que haja condições de saúde suficientes 
para o atendimento da população.

* Para que mais profissionais de saúde, nas suas 
mais variadas áreas de atuação, encontrem condição de 
trabalho favorável em São Thomé.

“Levanto os meus olhos para os montes e 
pergunto: De onde me vem o socorro? O meu socorro 
vem do Senhor, que fez os céus e a terra.” (Salmos 
121:1,2)
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Sobradinho

Sobradinho é um bairro rural de São Thomé das 
Letras. Localizado há 18 quilômetros da cidade, por 
estrada de terra batida. Para aqueles que desejam 
simplesmente descansar e sentir o clima pacato de uma 
cidade tipicamente interiorana mineira basta se sentar 
nos tradicionais bancos, doados pelos comerciantes do 
município.

O pequeno povoado vai se organizando aos 
poucos, possuindo escola até primeiro grau, posto de 
saúde, telefone publico e sistema de captação, adução e 
distribuição de água. O asfaltamento das pequenas ruas 
de Sobradinho também colaborou com a limpeza local, 
que nas épocas chuvosas se tornavam lamacentas.

Não se tem notícia até o devido momento de 
presença evangélica em Sobradinho.
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Motivos de Oração:

* Para que a igreja de Cristo seja levantada de 
maneira poderosa neste arraial.

* Por um despertar de soldados a serviço de 
Cristo para investirem suas vidas e dons na salvação de 
almas em Sobradinho.

* Pela salvação de almas em Sobradinho.

“ Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o 
Filho de Deus, não tem a vida.” (I João 5:12)
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Montanhas mineiras, 
bonitas e demolidas! 

Luto é uma palavra que bem define o que a 
humanidade está vivenciando devido a sua 
incompreensão da vida, de si mesmo e do meio ambiente  
que vive.

São Tomé das Letras de belas montanhas, 
paisagens encantadoras, cachoeiras e vales 
inesquecíveis, já têm provado em grande escala, de uma 
devastação, de uma destruição de sua “mineira serra”. 
Pode-se dizer que as montanhas têm sido demolidas, 
pelas inúmeras empresas de extração da famosa “pedra 
de São Tomé”.

Além desta corrida da extração, vemos uma falta 
de carinho e de consciência ecológica quanto ao trato que 
as autoridades locais, turistas e até mesmo muitos de seus 
moradores dão as montanhas, as cachoeiras, aos animais 
e etc.

O cristão é aquele que ama o seu Deus e o seu 
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próximo, mas é também aquele que cuida da Terra como 
um jardineiro cuida de um jardim. Não amar, não servir, 
não cuidar, não preservar o nosso meio ambiente é 
desonrar o nosso Deus, o nosso Criador.

Motivos de Oração:

* Pelas igrejas cristãs, para que estas resgatem na 
Palavra, princípios de preservação e amor quanto à 
criação do nosso Deus. Entender o papel do cristão 
quanto à preservação e o respeito à natureza.

* Pelas autoridades locais, estaduais e até 
mesmo nacionais, para que estas façam um trabalho de 
fiscalização e preservação rígido.

* Para que turistas e moradores não destruam o 
meio ambiente .  

* Para que sejamos jardineiros de Deus.
 

“Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela 
desfalece, com os animais do campo e com as aves do 
céu; e até os peixes do mar perecem” (Oséias 4:3)
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Impacto 
Evangelístico 1

No mês de Agosto é comemorado o aniversário 

da cidade. Geralmente o último final de semana deste 

mês já é uma data marcada no calendário de muitas 

pessoas no Brasil inteiro: a Festa da Colheita. Nesta 

época enquanto andamos pelas ruas da cidade nos 

deparamos com turistas das mais diversas regiões do 

Brasil.

Há seis anos realizamos o primeiro trabalho de 

Impacto Evangelístico em São Thomé das Letras em 

parceria com equipes da JOCUM e da Comunidade 

Caverna de Adulão de Belo Horizonte - MG. A partir daí 

várias igrejas de diversas cidades já nos apoiaram. 

Trabalhamos com grupos musicais desde louvor e 

57



adoração até rock. Também usamos de outras estratégias 

como grupos de dança e teatro, entrega de panfletos e 

qualquer outra estratégia criativa da parte de Deus. Esta 

data também está marcada em nosso calendário de ação e 

oração.

Motivos de Oração

* Para que Deus nos dê a estratégia correta de 
como trabalhar no Impacto Evangelístico deste ano.

* Por ser um trabalho de resgatar vidas das trevas 
para a luz de Jesus, encontramos muitas barreiras 
espirituais erguidas por Satanás para nos desanimar e 
atrapalhar. Ore para que toda barreira das trevas seja 
repreendida e derrubada em nome de Jesus.

* Para que muitas vidas sejam alcançadas pelo 
Evangelho de Cristo.

* Para as pessoas que estarão à frente da batalha.

“Assim lhes diz o Senhor: 'Não tenham medo 
nem fiquem desanimados por causa desse exército 
enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus'”. (II 
Crônicas 20:15b)
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Impacto 
Evangelístico 2

Os moradores de São Thomé das Letras não 
simpatizam muito com esta festa, exceto aqueles que 
trabalham com turismo, pousadas e artesanato, pois 
aumentam sua renda mensal nestas épocas as quais 
atraem muitos turistas. O barulho excessivo, muita 
sujeira e até mesmo violência marcam esta época. 

Há um alto índice de acidentes na estrada, pois 

muitos se embriagam e dirigem comprometendo vidas 

inocentes. Apesar de ser uma cidade pacífica acontecem 

também brigas, tráfico de drogas, prostituição e assaltos. 

Andando pelas ruas da cidade podemos presenciar 

pessoas fazendo uso das mais variadas drogas sem 

vergonha alguma a luz do dia, e ainda te oferecerem se 

ficar observando demais. Muita coisa acontece também 
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nas cachoeiras e em outros pontos turísticos. A 

fiscalização policial é muito precária.

Motivos de Oração

* Por proteção de Deus para crianças e 

adolescentes nativas da cidade que crescem vendo isto 

tudo de errado e correm um grande risco de 

desenvolverem uma visão totalmente distorcida do certo 

e do errado.

* Por libertação e quebrantamento de todas as 

pessoas.

* Para que sejam levantados cristãos 

comprometidos com Jesus para pregarem as Boas Novas 

com amor, autoridade e unção.

* Para que o trabalho policial seja feito de 

maneira eficaz.

“E acrescentou: seja forte e corajoso! Mãos ao 

trabalho! Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o 

Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará 

nem o abandonará até que termine toda a construção do 

templo do Senhor.” (I Crônicas 28:20)
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Impacto 
Evangelístico 3

Durante períodos de evangelismo pessoal, algo 
que muitos irmãos de nossas equipes percebem é o alto 
índice de pessoas desviadas de alguma igreja evangélica 
e que desenvolviam algum ministério nas mesmas, sejam 
EBD, ministérios de louvor entre outros.

Uma outra questão séria a ser observada é que, 
durante o período de festa, para aqueles que não 
reservaram sua vaga em pousadas e hotéis, encontram 
pouso nas próprias casas dos nativos de São Thomé das 
Letras. Alguns moradores são corajosos a ponto de 
alugarem a sua própria casa para turistas com a 
finalidade de aumentarem sua renda mensal. Muitos 
destas turistas são honestos e sensatos enquanto outros 
são baderneiros e abusam da boa vontade dos donos da 
casa; não respeitando a altura do som, prostituindo-se, 
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embriagando-se e até mesmo furtando objetos dos 
mesmos.

Muitos turistas preferem áreas específicas 

destinadas ao camping em vez de hotéis e pousadas.

Motivos de oração:

* Para que estas pessoas que um dia 
abandonaram a casa do Pai possam sentir novamente no 
coração a vontade e a alegria de voltar a seguir 
verdadeiramente os passos de Jesus.

* Por proteção do Senhor para aquelas famílias 
que alugam suas residências aos turistas.

* Por aquelas pessoas que se alojam nas áreas de 
camping.

* Louvar a Deus pois certamente Ele nos 
abençoou neste período todo de evangelismo.

* Para que o vazio nos corações destas pessoas 
sejam totalmente preenchidos por Jesus.

“Minha mensagem e minha pregação não 
consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas 
consistiram de demonstração do poder do Espírito, para 
que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria 
humana, mas no poder de Deus.” (I Coríntios  2:4,5)
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Nova cidade, 
Nova história

A cidade de São Tomé das Letras pôr décadas 
tem sido dedicada, consagrada como a cidade dos Ovni's, 
dos Et's, do movimento esotérico, da liberdade sexual e 
do uso da maconha (e outras drogas). 

Comunidades alternativas, novas seitas, lugar de 
viagens astrais e encontros místicos, tem sido a história 
da cidade de São Tomé das Letras.

Uma nova e linda história pode ser escrita para 
esta cidade, nos cremos que Jesus é amoroso e poderoso 
para mudar está triste e enganosa história.

Em Cristo vivemos uma nova história, Nele 
aprendemos a viver, Nele somos transformados em 
filhos de Deus. Cristo nos liberta, somos livres das 
mentiras, pois conhecendo a Verdade, a Verdade nos 
libertará.

São Tomé será livre, terá uma nova história, será 
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a cidade de Cristo, a cidade da Verdade.

Motivo de Oração

* Para Deus mudar a história desta cidade.
* Para Deus aplacar estes movimentos, estas 

seitas, o uso de drogas.
* Para a libertação dos cativos.
* Para ser uma nova cidade, a cidade da Verdade, 

a cidade de Cristo. 
* Ser uma cidade consagrada a Deus.

“Pela benção que os retos suscitam a cidade se 
exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada”. 
(Provérbios 11:11)

64



Dependência Química

Cidade conhecida como “local especial para o 

consumo de drogas”, atrai grande número de jovens de 

diferentes localidades. Muitas crianças e jovens iniciam 

a dependência química em São Thomé das Letras. Estas 

pessoas precisam de Jesus para serem libertas.

Motivos de Oração:

* Pelas crianças e jovens que tiveram sua 

iniciação no consumo de drogas nesta cidade.

* Pelos turistas que pretendem conhecer a cidade 

justamente por este motivo.

* Para que os jovens sejam trazidos para São 
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Thomé das Letras afim de adorar a Deus.

“Na esperança de que a própria criação será redimida do 
cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória do 
Filho de Deus.” (Romanos 8:21)
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Questões Sociais, 

O Congresso de Lausanne na Suíça (1974), 
redescobriu um maravilhoso princípio bíblico: “Levar o 
evangelho todo para o homem todo”.

Nós Igreja de Cristo, precisamos entender que a 
nossa missão é integral, ou seja, devemos levar o 
evangelho de Cristo e os cuidados paternos de Cristo a 
todos os povos, enfim, precisamos com graça, garra e 
amor, levar o Pão da Vida e o pão de cada dia a todos os 
homens e mulheres da Terra.

Cuidar do próximo, “procurar Jesus disfarçado 
nas pessoas feridas”, dar pão para quem está com fome, 
água para quem está com sede, é uma questão 
essencialmente cristã, é uma questão social, é uma 
questão de amor.

Tocar nos pobres e feridos, nos sujos e doentes é 
provar da vida de Jesus, é honrá-lo, é viver um 

Questões de Amor
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cristianismo genuíno.
São Tomé das Letras é uma cidade carente, nela 

você encontra várias pessoas “feridas e exaustas” , que 
desesperadamente precisam de amparo e amor.

Algumas de suas necessidades são: trabalhos 
justos e remunerados com retidão, hospital bem 
equipado, creches cristãs, projetos sociais diversos 
(como um Centro de recuperação para dependentes 
químicos), investimento na zona rural, cursos técnicos 
entre outros.

Olhar com misericórdia para o outro e assim 
resolver estar com ele, é amor. Amor é o que Deus é, e o 
que ele quer que nos tornemos. Amar é a nossa missão.

Motivos de oração:

* Para que a Igreja de Cristo aprenda a amar, e 
assim, colocar a mão na sujeira.

* Para uma estruturação social de São Tomé das 
Letras.

* Para plantação de trabalhos sociais em São 
Tomé das Letras.

* Para que a Igreja em São Tomé das Letras viva 
este princípio da misericórdia, de amor em ação.

“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua 
vida pelos seus amigos.” (João 15:13)
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Despertamento
Espiritual

O nosso amoroso e poderoso Jesus tem 
levantado a sua amada Igreja com graça, amor e poder 
em vários lugares da Terra.

Mas sabemos que muito mais Ele quer e pode 
fazer em nosso mundo. Com certeza, como Igreja 
intercessora, precisamos clamar e nos dispor, para que a 
superabundante graça de Deus seja derramada 
copiosamente sobre nós,  a sua Igreja, e assim um grande 
e intenso despertamento espiritual aconteça em nossos 
dias.

Despertamento espiritual é: Povo que prova de 
arrependimento genuíno. Povo que ama profundamente 
o seu Deus, o serve e se alegra Nele. Povo que ama e 
serve o seu próximo. Povo que ama e que alcança as 
nações com os pés e os joelhos. Povo que pratica a 
justiça, ama a misericórdia e anda humildemente. Povo 
que se dedica totalmente à fé , a esperança e ao amor.
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São Tomé das Letras, assim como muitas 
cidades, precisa de uma experiência profunda com Jesus, 
necessita de um despertamento espiritual genuíno 
soprado pelo Maravilhoso Espírito Santo.

Motivos de Oração:

* Pelo nosso despertar espiritual, um coração em 
chamas, profundamente apaixonado por Cristo e pelas 
almas.

* Para que um grande despertamento espiritual, 
varra a Igreja de Cristo na Terra.

* Por um despertamento espiritual em São Tomé 
Das Letras.

“Ele te declarou, ó homem, o que é bom; e que é o que 
o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e 
ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu 
Deus?” ( Miquéias 6:8)
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Liberalismo

A sociedade brasileira tem vivido uma fase de 

muito liberalismo em seus princípios éticos, morais, 

religiosos e familiares. Vivemos uma época a qual tudo 

pode. Não existem o certo e o errado bem definidos como 

em algumas décadas atrás. Hoje tudo depende da 

situação e circunstância às quais a pessoa se vive. A ética 

e os valores morais são raros em nossos dias.

Em São Thomé das Letras é muito evidente este 

liberalismo. Principalmente em épocas festivas, 

caminhando pelas pedras, ruas e até praças durante o dia, 

podemos ser surpreendidos com adultos, jovens, 

adolescentes e até mesmo crianças fazendo uso de 

drogas e bebidas alcoólicas. A promiscuidade 
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infelizmente assola também o coração de crianças e 

jovens.

Motivos de oração

* Pelas autoridades locais principalmente 
policiais, para reforçarem a fiscalização da cidade.

* Para que sejam derramados sobre estes 
corações quebrantamento genuíno e verdadeira 
convicção de seus pecados.

* Restauração dos valores cristãos como: amor, 
família, obediência, respeito, casamento e o sexo na 
perspectiva de Deus.

“Pois o coração deste povo se tornou insensível; 
de má vontade ouviram com os seus ouvidos, e fecharam 
os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os 
olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e 
converter-se, e eu os curaria.” (Atos 28:27)
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Esoterismo e 

São Thomé das Letras é uma cidade conhecida 

pelo seu misticismo no mundo todo. Acredita-se que São 

Thomé seja um dos sete pontos energéticos da Terra 

atraindo para a cidade sociedades espiritualistas, 

científicas e alternativas, o que dá razão a outro nome: 

"Cidade Mística". Existem muitas comunidades 

alternativas e esotéricas ao redor da cidade, as quais são 

verdadeiras fortalezas de Satanás. A ufologia está 

presente também em diversos centros de estudo.  Além 

de buscarem encontros especiais com extraterrestres, 

muitos crêem que São Thomé das Letras também é um 

local ideal para encontros com gnomos e fadas. O 

misticismo em São Thomé é tão grande que, mesmo sem 

ninguém ter ainda conseguido atravessar a Gruta do 

Carimbado, algumas pessoas acreditam que a Gruta é 

Misticismo
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uma ponte de ligação entre Minas Gerais e Machu Picchu 

no Peru!

 

Motivos de Oração

* O diabo tenta utilizar destes artifícios para 
tomar o lugar de Jesus no coração das pessoas. Oremos, 
repreendendo o poder das trevas por trás deste sistema 
demoníaco.

* Muitas vezes temos preconceito no coração 
diante destas pessoas e as isolamos. Jesus as ama e este 
amor deve estar no coração da Igreja. Oremos para que a 
igreja as ame e busque sabedoria e direção da parte de 
Deus para alcançá-las.

* Para que toda barreira encontrada no coração 
destas pessoas seja destruída em nome de Jesus, e para 
que a fé em Jesus seja professada.

“No passado surgiram falsos profetas no meio 
do povo, como também surgirão entre vocês falsos 
mestres. Estes introduzirão secretamente heresias 
destruidoras, chegando a negar o Soberano que os 
resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina 
destruição.” (II Pedro 2:1)
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Nativos

Infelizmente a imagem da cidade de São Thomé 

das Letras não é muito boa para aqueles que não 

conhecem a cidade e seus moradores. Para quem visita a 

cidade em um dia de semana qualquer reconhece que é 

uma cidade amena, amável e tranqüila como qualquer 

outra de interior. Os nativos da cidade são pessoas 

simples, humildes, amigas e muito hospitaleiras. Eles 

nos recebem muito bem em suas casas, como se 

fossemos amigos chegados de longa data. Muitos deles 

abertos e sedentos do Evangelho de Cristo.

Através de uma família alcançada, abrem-se 

portas para pregar o Evangelho aos vizinhos, amigos e 

demais familiares. São pessoas carentes que conhecem 
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nada ou muito pouco de Jesus.

Motivos de Oração:

* Para que barreiras culturais e religiosas sejam 
quebradas e que o Espírito Santo de Deus faça morada 
eterna nestes corações.

* Para que o Senhor da Seara levante mais 
trabalhadores para a seara que é grande. Que mais 
discipuladores sejam levantados com amor, autoridade e 
unção de Deus.

* Para que um avivamento genuíno bíblico e de 
oração ocorra em São Thomé das Letras. Que seja 
transformada a história desta cidade.

“Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande 
multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, 
tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do 
Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas.” 
(Apocalipse 7:9)
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Pedreiras

Uma das principais fontes de renda dos 

moradores de São Thomé das Letras é a extração de 

pedras. As pedras de São Thomé são conhecidas 

nacionalmente e mundialmente pela sua beleza. Existem 

muitas pedreiras na cidade e nas suas redondezas. 

Infelizmente as pedreiras são locais muito perigosos. 

Primeiro, porque se tem um alto risco de acidentes de 

trabalho, e, segundo, porque é um local o qual muitas 

pessoas se perdem nas drogas e bebidas. Os 

trabalhadores são muito pouco reconhecidos e 

valorizados. Eles precisam se desdobrar no serviço, em 

horas extras no final de semana, para sustentar as 

famílias. Com isso se distanciam ainda mais das 

mesmas. 
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Motivos de Oração

* Pela proteção do Senhor para aqueles que 
trabalham nas pedreiras. Para que sejam protegidos de 
acidentes e qualquer outra influência negativa que 
possam sofrer.

* Para que os trabalhadores tenham seu trabalho 
reconhecido.

* Pela salvação destas pessoas e suas famílias.

“Pois assim diz o Alto e Sublime, que vive para 
sempre, e cujo nome é santo: 'Habito num lugar alto e 
santo, mas habito também com o contrito e humilde de 
espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e 
novo alento ao coração do contrito.'” (Isaías 57:15)
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Ações de Graças

Gratidão é um dos maiores dons que um ser 
humano, povo, cidade ou nação pode ter. Quando temos 
o coração grato a Deus, entendemos que tudo o que 
acontece é vindo diretamente da providência de Deus.

Lembro-me de uma irmã querida que um dia 
disse o seguinte: “Irmãos, nunca imaginei que um dia 
poderia aprender mais sobre a Bíblia. Minha vida está 
diferente agora. Agradeço a Deus porque enviou vocês 
para me ensinarem.”

É um privilégio enorme podermos ser 
colaboradores de Deus na salvação desta cidade.

Glorificamos ao Senhor porque de antemão Ele 
já tem feito grandes coisas em São Thomé, e pela fé em 
Cristo estou certo que Ele fará muito mais através de suas 
orações.

Separe este dia para agradecer a Deus por tudo 
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que tem acontecido na igreja em São Thomé das Letras. 

Agradeça-lhe porque você pode orar por esta cidade. 

Agradeça pelas mudanças que acontecerão ao longo 

deste tempo e pelo privilégio de participar da mudança 

da história daquela cidade.

Motivos de Oração

*   Peça a Deus um coração agradecido.
* Louve ao Senhor por tudo que você 

experimentou neste período de clamor e oração.
* Agradeça por tudo que o nosso Deus operou 

em São Thomé das Letras enquanto você orava.

“Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os 
seus votos para com o Altíssimo.” (Salmos 50:14)



Referências Bibliográficas

* São Thomé das Letras  Dados Oficiais  Secretaria 

Municipal de Turismo.

* Bíblia de Estudo de Genebra

* Bíblia Sagrada  Nova Versão Internacional

* Manual de Oração por Cuba: Wal Cordeiro

* Manual de Oração pela China  JOCUM - Brasil

* Manual de Oração pela Índia  I. Batista da Lagoinha

* Manual sobre a Estrada Real - SENAE

* Sites diversos na internet

* Relatos dos próprios moradores da cidade

81



Anotações

82



Anotações

83



Anotações

84



Anotações

85



Anotações

86


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82

