


    [ 43 ] brasil e ribeirinhos 

A calçada e a garagem dos ribeirinhos são 
os rios que passam nas portas das casas; 
as crianças vão à escola de barco escolar. 
São inúmeras as comunidades de pessoas 
que habitam em palafitas, o que é dife-
rente para quem mora em outras regiões 
do país, mas no norte é muito comum. 
Os ribeirinhos são um dos povos menos 
evangelizados do Brasil, considerados 
ainda como não alcançados pelo Evan-
gelho. Ore para que essa situação mude 
e essas comunidades sejam cheias do 
conhecimento da glória de Deus. Ore por 
cristãos missionários dispostos a habitar 
nessas comunidades e discipular os filhos 
que o Senhor gerar nelas. Vamos orar pelo 
crescimento espiritual e o desenvolvim-
ento humano da população ribeirinha.

      [ 44 ] brasil e os 
               indígenas
 
Diversas comunidades indígenas e ribeir-
inhas no norte do Brasil têm sido amea-
çadas pela construção de hidrelétricas, 
como a usina Belo Monte, que desde 
2010 tem gerado polêmicas pelos impac-
tos que tem causado e ainda causará, 
principalmente ao povo da região de 
Altamira-PA, onde está sendo instalada. 
Ore pela preservação das comunidades 
ribeirinhas e indígenas no norte do país, 
e para que empresas e governo encon-
trem alternativas sustentáveis e respon-
sáveis para seus empreendimentos, sem 
violar direitos de nenhum ser humano e 
nem causar danos maiores à natureza.

    [ 45 ] brasil e 
             as mulheres
 
Muitas campanhas publicitárias na atu-
alidade exibem mulheres como objetos 
de consumo e apelo sexual para a venda 
de seus produtos. Apesar de aparenta-
rem uma exaltação às mulheres, essas 
campanhas contribuem para que elas 
sejam vistas como objetos sexuais, além 
de formarem falsos padrões de beleza 
que contribuem para a baixo estima e 
outros conflitos femininos. Ore pelo fim 
da desvalorização do corpo da mulher em 
campanhas publicitárias e no dia a dia da 
população. Que a mulher seja valorizada 
na sociedade por sua feminilidade e suas 
virtudes como mulher e não pela promis-
cuidade e apelação sexual. Que os padrões 
de beleza socialmente impostos não firam 
a identidade de mulheres em busca de 
aceitação.
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      [ 46 ] brasil 
               e as torcidas
 

Conflitos entre torcedores de times 
rivais já ocasionaram muita violência 
e até morte nos estádios brasileiros e 
seus arredores. O “espírito esportivo” 
que deveria preservar a paz em eventos 
como esses, dá lugar à rivalidade e ódio. 
Vamos orar para que não ocorram con-
flitos entre torcidas e nações durante 
os Jogos Olímpicos e para que o Espírito 
de Deus conduza todo o evento em paz. 
Ore para que a idolatria que alguns 
torcedores têm por seus times - e que 
provoca a violência - se converta em 
amor a Deus e ao próximo.

    [ 47 ] rio de janeiro
             e segurança
 

Grandes aglomerações de pessoas 
podem provocar situações de risco. 
Equipes policiais, seguranças públicos e 
privados trabalharão nas ruas durante 
as Olimpíadas. Vamos orar para que 
essas equipes reconheçam que a força 
e proteção deles vem de Deus; que ajam 
com sabedoria e respeito à população; 
que todo confronto seja controlado 
pelo Senhor e que Ele guarde a vida e 
a família desses profissionais. Ore para 
que durante os turnos de trabalho, eles 
possam conhecer a Jesus e, aqueles que 
já O conhecem, possam apresentá-los 
a outros – principalmente àqueles que 
provocarão tumultos e estarão envolvi-
dos em crimes.

     [ 48 ] mundo e os
             países fechados
 
Muitos atletas e turistas que virão aos 
Jogos Olímpicos são de países onde 
o cristianismo não é aceito. Estar no 
Brasil, um país livre ao Evangelho, é uma 
oportunidade para que eles ouçam de 
Jesus Cristo e possam desfrutar de Seu 
amor e graça. Vamos todos orar para que 
Deus possibilite encontros dessas pes-
soas com o Evangelho. Seja por meio de 
uma conversa com cristãos, uma atitude 
de amor ou qualquer outra forma, que 
cada um deles possa ter um encontro de 
Salvação com Jesus e se tornem trans-
missores da Palavra de Deus em suas 
nações de origem.

    [ 49 ] rio de janeiro

Ataques terroristas estão tornando-se 
constantes em locais onde há visibili-
dade e o Estado Islâmico fez ameaças 
de ataques terroristas ao Brasil durante 
os Jogos Olímpicos. A Palavra de Deus 
diz em Salmos 127:1b que “se o Senhor 
não guardar a cidade, em vão vigia a 
sentinela”. Oremos por livramento, para 
que Deus traga revelação sobre todo 
planejamento de ataque ou investida 
contra atletas, pontos turísticos, meios 
de transportes ou onde haja aglomera-
ção de pessoas. Oremos para que haja 
paz antes, durante e depois dos jogos, e 
para que os homens que intentam o mal 
recebam luz do Senhor e se arrependam 
de seus planos.




