


    [ 15 ] orfãos no mundo
 
Há uma estimativa de 163 milhões de 
órfãos no mundo de hoje. Um órfão é 
um menino ou uma menina que perdeu 
ambos os pais devido à morte ou aban-
dono. Mais de 15 milhões de crianças 
perderam um ou ambos os pais devido 
à AIDS e lutam para sobreviver todos 
os dias, e existem milhões que estão 
em risco de se tornarem órfãos. Peça a 
Deus para estar com os órfãos. Ore para 
que Deus nos mostre como podemos 
trazer esperança aos órfãos e vê-los 
de novo em famílias. Ore também para 
que no Brasil seja facilitado a adoção 
de crianças por famílias que as amem e 
cuidem delas. 

      [ 16 ] rio de janeiro
 

O crescimento rápido e desordenado 
do Rio de Janeiro gerou aumento da 
pobreza e crise habitacional. 

Ore por uma melhor distribuição de 
renda na cidade, por crescimento 
econômico sustentável e um planeja-
mento habitacional de longo prazo. 

Ore para que toda a população tenha 
moradia digna.

    [ 17 ] povos não 
            alcançados
 
[ ISAN, NORTHEASTERN THAI DA 
TAILÂNDIA ]
Budismo é uma força central e unifica-
dor na sociedade tailandesa. O tailandês 
faz regularmente méritos dando 
presentes para o templo, participando 
de festivais, e ordenando seus filhos. 
Na Tailândia, o budismo é uma religião 
sincrática: incorpora uma mistura de 
crenças pró-budistas e práticas hindus, 
entrelaçada com animismo, filosofia e 
rituais budistas Theravada.
Ore pelos poucos cristãos entre os 
Tailandeses do Nordeste, para que se 
consolidem na fé, confiando totalmente 
na obra consumada por Cristo na cruz. 
Ore para que o povo tailândes conheça 
pessoalmente o Deus criador.
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      [ 18] brasil
 
Dengue, chikungunya e zika vírus são 
três doenças infecciosas transmitidas 
pelo mosquito Aedes aegypti que têm 
colocado o Brasil em alerta. Ore para 
que o mosquito seja extinguido, para 
que a população seja vigilante nos 
cuidados preventivos e para que o lixo 
gerado pela população brasileira e pelos 
turistas durante as Olimpíadas não 
seja motivo de multiplicação do agente 
transmissor. 
Ore para que o Brasil seja livre dessas 
doenças e para que elas não atinjam 
outras nações da Terra. Ore pelas 
famílias das vítimas e por melhores 
condições de cuidados de suas crianças.

    [ 19 ] brasil e os idosos
 
A expectativa de vida dos brasileiros 
aumentou e o índice de fertilidade 
diminuiu. Esses fatores fazem com que 
o número de idosos se multiplique na 
sociedade, o que traz alguns desafios 
em áreas como o sistema previdenciário 
e a saúde. 
Ore para que o governo encontre 
soluções benéficas à população idosa 
quanto à aposentadoria, que não sejam 
injustas ou insuficientes. Ore também 
por um sistema público de saúde eficaz 
e mais médicos especializados e ca-
pacitados a atender a população idosa. 
Ore para que todos tenham acesso a 
esse atendimento, independente de sua 
classe social.

     [ 20 ] refugiados
 
Refugiado é uma pessoa que foge 
de sua casa para escapar de invasão, 
opressão ou perseguição. Eles real-
mente sofrem sérias violações dos 
direitos humanos. Existem cerca de 10,6 
milhões de refugiados e 21 milhões de 
pessoas exiladas em todo o mundo
Cerca de 75-80% dos refugiados do 
mundo são mulheres e crianças. Existem 
atualmente cerca de 150 mil birmaneses 
que vivem em campos de refugiados 
e muitos outros que lutam para viver 
clandestinamente na Tailândia, onde 
eles enfrentam a ameaça de prisão.
Ore para que Deus possa restituir casas, 
terrenos e família àqueles que foram 
forçados a fugir e se tornaram refugia-
dos.

    [ 21 ] brasil e a terra

No Brasil existem mais de 355 milhões 
de hectares prontos para a agricultura,
área equivalente aos territórios da 
Argentina, França, Alemanha e Uru-
guai juntos, mas só 20% dessa terra 
têm algum tipo de plantação. Até a 
década passada, quase metade da terra 
cultivável ainda estava nas mãos de 1% 
dos fazendeiros, enquanto uma parcela 
ínfima, menos de 3%, pertencia a 3,1 
milhões de produtores rurais. Em 88, a 
Constituição garantiu aos índios o usu-
fruto de 13% das terras da União.
Ore por uma justa e real reforma agrária 
em nosso País. Para que as divisões não 
continuem sendo para beneficiar uma 
minoria. Ore também por todas as tribos 
Indígenas para que os seus direitos 
sejam respeitados .




