






    [ 01 ] Brasil e a política
 
O Brasil tem vivido uma enorme crise na 
política. Vemos a corrupção tomar conta 
do governo e de instituições públicas, 
prejudicando áreas essenciais como as 
relações internacionais, a economia, a 
saúde e a educação. A corrupção tam-
bém está em nós, na violação de nossos 
deveres como cidadãos, no “jeitinho 
brasileiro” e em nossa omissão frente 
aos problema sociais que nos cercam. 
Vamos pedir perdão ao Senhor pelo 
nosso erro e de nossos governantes. 
Também pela cobiça, ganância e desejo 
de poder. Peça perdão pela opressão 
aos pobres e nossa omissão na as-
sistência social. Vamos orar para que 
os valores, princípios e a ética cristã 
sejam alicerces do nosso governo e haja 
justiça e dignidade para todos.

      [ 02 ] rio de janeiro
 
Diversas áreas da “Cidade Maravilhosa” 
não recebem o cuidado que deveriam 
receber em relação à limpeza e preser-
vação. Cuidar do lugar onde vivemos é 
nossa responsabilidade e expressa o 
Reino de Deus. Temos o dever de exercer 
a mordomia da Terra - somos mordomos 
do que o Senhor nos deu. Além de tornar 
o dia-a-dia mais agradável, esse cuidado 
pode evitar a proliferação de doenças e 
diversos riscos à saúde pública. 
Ore para que entendamos a respon-
sabilidade individual pela manutenção 
da limpeza urbana, para que tomemos 
iniciativas para erradicar a sujeira da 
cidade e também por dignidade para os 
moradores das áreas de baixa renda.

    [ 03 ] rio de janeiro
 
As favelas do Rio de Janeiro começaram 
há muito tempo com a demolição de 
cortiços que ficavam na área central da 
cidade e o deslocamento da população 
mais pobre para as encostas dos morros 
que, na época, eram as regiões periféri-
cas. Esse deslocamento continua sendo 
feito no Rio de Janeiro, problema que 
aumentou com a realização da Copa 
do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 
2016. 
Ore por perdão pelas injustiças cometi-
das contra os moradores da cidade, 
tanto no passado como hoje.  Ore 
também pelo estabelecimento de um 
programa de imigração e um programa 
habitacional de longo prazo
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      [ 04 ] povos não 
               alcançados
 
[ MUONG DO VIETNÃ ]
Desde a revolução em 1945 a comuni-
dade Muong sofreu mudanças enormes. 
Sua nação foi transformada de uma 
sociedade feudal para uma sociedade 
socialista. O Muong praticam sua 
religião tradicional étnica, adorando 
espíritos ancestrais e outras divindades 
sobrenaturais. para os habitantes das 
áreas de baixa renda.
Ore para que os poucos crentes entre 
os Muong sejam unidos ao redor da 
verdade das Escrituras; que vivam em 
santidade, sendo zelosos em conhecer e 
servir Jesus Cristo.

    [ 05 ] tráfico humano
 

As Olimpíadas de 2016, promovem
uma evidente clientela, assim como 
torcedores, predominantemente mascu-
linos, que inundam o país. Traficantes 
reconhecem isso como uma oportuni-
dade de ganhar dinheiro. Em resposta 
a essa situação, muitas organizações, 
ministérios e igrejas estão trabalhando 
arduamente, para impedir que o ino-
cente caia em mãos de traficantes. 
Ore para que aqueles que estão em 
vulnerabilidade possam ser guardados 
desses traficantes e também para que a 
Igreja do Senhor tenha estratégias para 
se mobilizar, conscientizar e responder 
na prática em relação a essa situação.  

     [ 06 ] Brasil
 
Dos 50 municípios mais católicos do 
país, 28 são gaúchos. São cidades 
pequenas, formadas por imigrantes 
europeus de forte religiosidade. O RS 
tem o município mais católico, o mais 
evangélico, o mais umbandista, o mais 
islâmico e o mais mórmon do país, além 
da Capital mais judaica e a única cidade 
brasileira em que os sem religião 
superam os seguidores de uma crença, 
seja ela qual for para os habitantes das 
áreas de baixa renda. 
Ore pelo Rio Grande do Sul e seu povo 
para que conheçam a Deus e que as 
igrejas e o povo de Deus venha a agir 
com relevância no estado.

    [ 07 ] Brasil e suas
             fronteiras 
O Brasil faz fronteira com nove dos onze 
países da América do Sul. A procura de 
um futuro melhor muitos imigrantes 
cruzam ilegalmente a fronteira em 
busca de trabalho, tornando-se espe-
cialmente vulneráveis ao tráfico para 
fins de trabalho e sexo. Sem cidadania 
brasileira e poucos direitos legais, são 
frequentemente maltratados pelas 
grandes corporações, que se aproveitam 
deles, buscando mão de obra barata; 
ou pelo crime organizado, traficando 
as jovens vulneráveis. Por isso muitas 
acabam em prostituição, em servidão 
por dívida ou condições desleais de 
trabalho. 
Ore para que eles possam encontrar 
condições dignas de trabalho e con-
hecer a verdadeira solução para suas 
vidas, Jesus!




