


    [ 50 ] o mundo no brasil

Mais de 200 nações virão ao Brasil para 
participarem dos Jogos Olímpicos. Ore 
para que Deus nos dê oportunidades de 
conversarmos com estrangeiros, pregar-
mos o Evangelho e orarmos com eles, 
mesmo que muitos de nós tenhamos 
dificuldades com línguas diferentes. Que 
Deus abençoe nossas formas de comu-
nicação. Ore para que o Senhor nos use 
com palavras de amor e intrepidez, que 
tenhamos coragem e sejamos sábios ao 
compartilhar de Sua Palavra e de Seu 
amor.

      [ 51 ] rio de janeiro

 

Muitos cristãos estarão envolvidos nas 
Olimpíadas em áreas estratégicas. Ter-
emos equipes envolvidas com evangelis-
mo de rua, mídia, artes, organização das 
Olimpíadas, justiça social, intercessão, 
esportes, treinamento, hospitalidade e 
muitas outras. Ore para que cada equipe 
tenha sabedoria, prudência e intrepidez 
para agir conforme o Espírito de Deus 
direcionar. Ore para que cada área da 
sociedade e dos Jogos seja impactada 
pelo amor e pelo poder de Jesus. Que a 
Igreja se una com um só propósito: fazer 
Jesus conhecido ao mundo.

    [ 52 ] brasil e 
             a igreja
 

Igrejas de inúmeras denominações 
estão envolvidas em ações de evangelis-
mo direcionadas às Olimpíadas. Vamos 
orar para que, independente de nossas 
convicções e dogmas religiosos, pos-
samos nos unir para proclamar Jesus às 
nações. Que não haja egoísmo, espírito 
de competição ou qualquer divisão 
entre a Igreja de Cristo. Que haja amor, 
misericórdia, união, comunhão e paz 
entre nós e todos que o Pai nos enviar. 
A Bíblia nos ensina em João 13:35 que 
“com isso todos saberão que vocês são 
meus discípulos, se vocês se amarem 
uns aos outros”.
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      [ 53 ] brasil e 
               as olímpiadas
 

A realização das Olimpíadas no Bra-
sil, assim como a Copa do Mundo de 
2014, gerou muita polêmica por ser um 
evento de alto custo para a nação. Em 
muitos protestos, parte da população se 
manifestou contra a realização desses 
eventos, por acreditar que o Brasil tem 
muitas outras prioridades, como saúde 
e educação, por exemplo. Apesar disso e 
de toda corrupção envolvida, vamos orar 
para que o Senhor tenha misericórdia do 
povo e, por meio dos Jogos, surjam no-
vas oportunidades de desenvolvimento 
à população. Ore para que os benefícios 
sejam maiores que os malefícios, e 
que todos aqueles que sofreram danos 
sejam indenizados de forma justa.

    [ 54 ] Nações 
 

Na Índia, o sistema de castas é domi-
nante, o que gera um fatalismo geral na 
sociedade. São 1,3 bilhões de pessoas 
presas numa mentalidade em que não 
existe mudança. As diferenças de quali-
dade de vida entre brâmanes e dalits 
são muitas. Mas uma coisa eles têm em 
comum: 98% da população indiana vive 
uma vida sem Jesus, sem perspectiva de 
transformação, de vida plena e significa-
do. Ore pela igreja do Senhor na Índia, 
pelo fortalecimento da fé deles, por pro-
visão de Deus para a continuidade dos 
trabalhos de alcance da sociedade. Ore 
também para que o mover de Deus cure 
a cegueira espiritual do povo e traga 
transformação genuína de vidas.

     [ 56 ] rio de janeiro

 
A identidade do Rio de Janeiro foi 
proclamada pelo fundador Estácio de 
Sá que a cidade do Rio seria como a 
rainha das províncias, e influenciaria 
com sua beleza e riqueza às nações. 
Essa cidade tem sido influenciadora 
e formadora de opiniões no Brasil  e 
também  em outras nações porém, 
tem perdido sua essência e sua iden-
tidade. Ore, para que Deus resgate a 
identidade do Rio, não só através do 
integro testemunho de vida do Corpo 
de Cristo como também pelo seu ser-
viço em amor. Pela mudança e posicio-
namento de cada indivíduo em relação 
ao engano da corrupção nas diferentes 
esferas da sociedade.

    [ 55 ] mundo e as pessoas

com necessidades especiais

650 milhões de pessoas ao redor do 
mundo possuem algum tipo de des-
abilidade física, muitos vivem reclusos 
a sociedade. Eles nasceram assim, 
sofreram algum acidente, ou até mesmo 
por violência de alguém tornaram-se 
limitados diante dos olhos da humani-
dade. Muitos desses se encontram sem 
esperança. Devemos olhar para todos, 
o perdido, o último os inalcançados. 
Oremos para que as pessoas com neces-
sidades especiais entendam seu valor 
em Jesus Cristo e possam encontrar sua 
identidade Nele, que entendam que o 
valor deles está não naquilo que podem 
fazer, mas em quem eles são.




