
Ciclos de Oração 

7 horas bíblicas, à luz da bíblia 

Horário O que significa 

00:00 à 01:00 Morte dos primogênitos – Êxodo 11: 04 – 05; Depois disse Moisés a 
Faraó: Assim diz o Senhor: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito; 
e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o 
primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o 
primogênito da serva que está detrás da mó, e todos os primogênitos 
dos animais. 
 
Êxodo 12: 29; E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os 
primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se 
assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no 
cárcere, e todos os primogênitos dos animais. 
 

03:00 às 04:00 Jesus Anda por Sobre o Mar – Mateus 14: 22 – 33; Marcos 6: 45 – 52 e 
João 6: 16 – 21. Texto Marcos 6: 47, 48; Chegada a tardinha, estava o 
barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo-os fatigados a 
remar, porque o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, foi 
ter com eles, andando sobre o mar; e queria passar-lhes adiante; 
 

06:00 às 07:00 Hora da Ressurreição de Cristo – Mateus 28: 1 – 10; Marcos 16: 1 – 8; 
Lucas 24: 1 – 12 e João 20: 1 – 10. Texto Marcos 16: 2; E, no primeiro 

dia da semana, foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol. 
 

09:00 às 10:00 Hora da Crucificação de Cristo – Marcos 15: 25; E era a hora terceira 

quando o crucificaram. 
 

12:00 às 13:00 -O Senhor aparece a Abraão – Genesis 18: 01 
-Josué manda o sol parar – Josué 10: 13 
-Elias desafia os profetas de Baal – I Reis 18: 27 
-O Senhor aparece a Paulo – Atos 9: 1 – 9; 26: 13 
 

15:00 às 16:00 Jesus morre na Cruz – Mateus 27: 46 – 50 Cerca da hora nona, 

bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lamá sabactani; isto é, 
Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?...    50) De 
novo bradou Jesus com grande voz, e entregou o espírito. 
 

18:00 às 19:00 -Fim do dia Judaico 
-Samuel destrói os inimigos - I Samuel 7: 1 – 12  

 


