


    [ 36 ] mundo 

“Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão 
aqueles que te amam. Haja paz dentro 
de teus muros, e prosperidade dentro 
dos teus palácios.” Salmos 122:6,7 
Oremos por esse período de instabili-
dades políticas, onde há necessidade de 
paz ao povo de Israel, que não venhamos 
nos esquecer de orar por esse povo 
que foi escolhido para ser o principio 
da igreja na terra. Oremos que nosso 
governo possa apoiar essa nação. Que 
haja reconciliação entre Israel e aqueles 
países que estão em guerra contra 
ele. Devemos orar pelas famílias e por 
aqueles que ainda não tiveram uma 
experiência pessoal com Cristo.

      [ 37 ] Brasil e a
               tocha olímpica
 
Na antiguidade o fogo era considerado 
sagrado para os gregos, que tinham 
uma lenda segundo a qual o fogo teria 
sido entregue aos mortais por Prometeu 
que o roubara de zeus. Segundo se sabe, 
a tradição de manter a chama acesa 
durante os Jogos Olímpicos remonta  
da antiguidade, quando se efetuavam 
sacrifícios a zeus.  Zeus era muito 
conhecido e existem muitos relatos que 
falam em questões eróticas. Sabemos 
da crescente  ocorrência nas Olimpíadas 
de tráfico humano, exploração sexual 
e prostituição. Ore contra a exploração 
sexual, tráfico humano e prostituição, 
para que haja uma mudança e nosso 
país não seja mais conhecido como um 
referencial nessas áreas.

    [ 38 ] mundo e as famílias
 

A expectativa de vida está aumentan-
do em muitos países. Esse aumento, 
além de alterar vários fatores sociais, 
demonstra a importância de praticar-
mos o princípio bíblico de honrar pai 
e mãe. É comum vermos filhos que 
abandonam seus pais na velhice e 
alguns que até os maltratam. Vamos 
orar para que nossa sociedade não 
negligencie esse princípio de honra, 
por filhos que entendam o valor dos 
pais e que os honrem e respeitem não 
importando quem eles sejam, mas por 
serem seus pais. Que o amor trans-
forme as famílias entre as nações.
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      [ 39 ] brasil e a justiça
 

Diante de atrocidades, corrupção e vio-
lência, somos tentados a agir por justiça 
própria e vingança. Há muitas polêmicas 
sobre maioridade penal, pena de morte 
e outras. É comum vermos a justiça com 
pesos e medidas diferentes. Ore por 
um entendimento de que justiça se faz 
com perdão, misericórdia, honestidade 
e Verdade; para que a justiça do nosso 
governo não se contamine pela cor-
rupção, assim como a exercida dentro 
das igrejas, locais de trabalho, nas ruas, 
dentro dos lares e dos corações. Vamos 
nos arrepender pelo pecado que cor-
rompe o nosso senso de justiça e pedir 
que o Senhor nos ensine a entregar 
tudo em Suas mãos.

    [ 40 ] mundo e o aborto
 

O aborto mata milhões de seres huma-
nos todos os anos. As justificativas são 
diversas, mas nenhuma exclui o fato de 
que são vidas inocentes interrompidas. 
Vamos orar para que aja sabedoria entre 
pais, avós, responsáveis, médicos e 
autoridades no tratamento da questão 
do aborto em nosso país e em outras 
nações. Que existam políticas públicas 
de atendimento a mulheres vítimas de 
estupro ou com qualquer tipo de gravi-
dez indesejada, mas que o aborto não 
seja uma opção.

     [ 41 ] mundo e a 
             adoção
 
A fila de interessados em adoção é 
maior do que as crianças disponíveis 
para serem adotadas. Isso, porque o per-
fil de crianças desejadas não correspon-
de àquelas que estão à espera de uma 
família. Ore para que o as crianças pos-
sam ter oportunidade de estar em uma 
família que as amem e que demonstrem 
o amor e o caráter de Deus Pai através 
dos pais e mães e que eles os discip-
ulem nos caminhos do Senhor. Oremos 
também para que nós mesmos, como 
igreja, sejamos resposta a essa situa-
ção e para que, com paciência e amor 
incondicional, nos tornemos família aos 
órfãos. A verdadeira religião é cuidar 
dos órfãos e das viúvas. Tiago 1:27.

    [ 42 ] brasil e a
             indiferença

É tão comum vermos assassinatos nos 
jornais, por exemplo, que essas atroci-
dades não nos surpreendem mais.
A violência, o divórcio, o abandono e 
tantos males sociais são frutos da ba-
nalização dos mesmos. A bíblia nos diz 
que não podemos nos conformar com 
este mundo e por isso não podemos 
ter uma vida de indiferença em re-
lação a essas situações. Vamos orar 
pelo fim da indiferença e da apatia em 
nosso país. Ore para que haja transfor-
mação de nossas mentes pela Palavra 
de Deus,  e que essa transformação 
também mude o lugar onde vivemos.




