


    [ 92 ] Ações evangelísticas
             e equipes.

Muitas equipes do Brasil e do mundo 
estarão juntos com a igreja local do Rio 
de janeiro para evangelizar nos jogos 
olímpicos e paralímpicos, onde pes-
soas de 206 países estarão presentes 
por causa dos jogos. Ore pelas ações 
evangelísticas nos locais do jogos e nas 
comunidades, ore para que as equipes 
tenham a provisão financeira necessária 
para virem ao Rio de Janeiro, ore por 
ousadia e intrepidez e pela manifesta-
ção dos dons espirituais, ore pela 
proteção física e espiritual das equipes 
que virão, por unidade entre equipes e 
igrejas e por quebrantamento dos cora-
ções das pessoas que ouvirão a palavra 
de Deus através de cada missionário, 
voluntário e membros das igrejas locais.

      [ 93 ] Maracanã

O Maracanã sediará a abertura e o encer-
ramento dos jogos olímpicos 2016 e será 
palco de muitos jogos, na próxima sexta-
feira dia 5 os olhos de cerca de 3 Bilhões 
de pessoas do mundo todo estarão volta-
dos para lá. Apesar de toda beleza demon-
strada através do show , também existem 
agravantes que não se vê na Tv, como o 
aumento do tráfico de drogas, pedofilia 
e o turismo sexual. Por isso, ore pela 
manifestação do poder de Deus durante 
os jogos, proteção para todos aqueles que 
estão assistindo e trabalhando nos espe-
táculos,  ore também para que crianças e 
mulheres sejam resgatadas da exploração 
sexual, contra o tráfico humano e contra o 
tráfico de drogas na região do Maracanã.

    [ 94 ] Copacabana

Copacabana é um dos polos dos jogos 
olímpicos no Rio e apesar de algumas 
competições serem realizadas lá, o 
público maior de turistas não é somente 
pelos jogos, mas sim por ser um dos 
bairros e das praias mais famosas do 
Brasil. Apesar de toda a fama, copaca-
bana é feita de contrastes e desigual-
dade social, como em todo o Rio, é uma 
região com favelas ao redor, existe pros-
tituição na extensão da orla e arrastões 
com furtos são frequentes. Por isso, ore 
por desenvolvimento das comunidades 
em copacabana, ore contra a prosti-
tuição e que as garotas e garotos de 
programa possam conhecer a Jesus, ore 
contra a violência e para que todos que 
passarem por copacabana possam ter a 
oportunidade de ouvir de Jesus.   
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      [ 95 ] Brasil e o Inicio
               dos jogos
 
 
Hoje iniciam os Jogos Olímpicos Rio 2016, 
os primeiros na América Latina, isso faz 
com que os olhos do mundo estejam 
todos voltados para o Rio de Janeiro e 
o Brasil e que o mundo veja o quanto 
somos hospitaleiros, nossa cultura, nossa 
alegria e também vejam muitas de nossas 
mazelas: a corrupção, a desigualdade, a 
pobreza e a falta de cuidado com a edu-
cação, saúde e outros. Por isso, ore para 
que o Brasil seja conhecido como um lugar 
onde Deus é honrado, ore para que nossas 
mazelas sociais sejam resolvidas e que a 
população possa experimentar a justiça 
verdadeira que só vem de Deus e ore para 
que o mundo possa ser tocado pela mani-
festação de Deus através dos brasileiros. 

    [ 96 ] barra

A Barra da Tijuca será o principal local de 
jogos, pois sediará a maioria das com-
petições no parque Olímpico e será onde 
todas as delegações estarão hospedadas, 
na vila olímpica. A Barra é um bairro de 
classe média alta, mas que como todos os 
outros lugares da cidade possui comuni-
dades ao redor, a desigualdade é clara, 
falta de abertura para o evangelho em 
alguns casos também, isso por causa do 
alto poder aquisitivo da população. Por 
isso, ore por mais abertura para a prega-
ção do evangelho, pelos locais de com-
petição e hospedagem dos atletas para 
que possam ser seguros e pelos capelões 
das equipes para que possam ter intrepi-
dez na pregação do evangelho dentro do 
parque e vila olímpica.

     [ 98 ] cristãos nas
              olímpiadas

Vejamos com os olhos da fé “O profeta re-
spondeu: “Não tenha medo. Aqueles que 
estão conosco são mais numerosos do 
que eles”. E Eliseu orou: “Senhor, abre os 
olhos dele para que veja”. Então o Senhor 
abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as 
colinas cheias de cavalos e carros de fogo 
ao redor de Eliseu.” 2 Rs 6:16-17, Nossa luta 
acontece na esfera espiritual e que nesse 
período de Jogos possamos estar aten-
tos, confiantes que o Senhor irá a nossa 
frente e que é Ele quem guerreia por nós!. 
Ore para que cada cristão que está nas 
ruas possa crer verdadeiramente que o 
Senhor está indo a nossa frente e que não 
venhamos a temer o inimigo, mas avançar 
no Senhor!

    [ 97 ] deodoro

Deodoro é o segundo local onde ocor-
rerá o maior número de competições 
durante os jogos olímpicos e paralímpi-
cos do Rio, é um bairro de classe baixa, 
fica localizado no subúrbio do Rio e com 
a chegada dos jogos muito foi investido 
em infraestrutura, mas ainda assim 
não conseguiram mudar a realidade 
da maioria da população de cerca de 11 
mil pessoas. Ore para que a população 
de Deodoro possa ver a transformação 
do bairro não só em infraestrutura mas 
também espiritualmente, ore pela edu-
cação, por empregos, ore pelas equipes 
que estarão atuando nessa região e 
também para que as famílias de lá 
possam receber o melhor presente de 
todos, Jesus!. 




