“Nisto conhecemos o amor: que Cristo deu a sua vida por nós; e devemos dar nossa vida pelos irmãos.” 1 João 3:16
“Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações.” Salmos 34:17

Porque clamar por justiça?
Nós somos a Igreja de Cristo a qual espera pela volta de seu noivo, porém nosso trabalho não acabou e não
estamos apenas esperando o Rei voltar, mas estamos em movimento e precisamos clamar e pedir a Deus por nossa
nação e por todos os países.
Temos este compromisso de orar e pedir que a Graça de Deus seja derramada em nosso meio e que seja retirada
no meio da Igreja toda apostasia ou falta de sensibilidade dos acontecimentos terríveis que estão ao nosso redor.
O pastor José Rodrigues da organização MCM menciona: “Vivemos um tempo na igreja do Brasil, onde infelizmente
cada um quer ser maior do que o outro, sentindo-se dono do seu ministério e dono das ovelhas. Infelizmente, é o
que vivemos nesse momento como Igreja Brasileira e esse comportamento é estimulado pelo espírito da injustiça,
do pecado e da iniquidade”.
Portanto a Bíblia, nossa principal referência sobre a vontade de Deus, expressa no seu conjunto de livros a
experiência de um povo que vivia sob o jugo da opressão e dos maus tratos e que tinha o clamor como forma de
invocar a Deus diante de suas angustias.
“E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios
os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo (os filhos de Israel) do Egito.”
Êxodo 3:9-10
Este breve fragmento nos revela a experiência do povo com Deus que ouve o clamor de seus filhos diante da
angústia e aflição. Percebemos também que as igrejas mudaram o foco de suas orações para questões de consumo
(bênçãos) ou para manutenção de seus ministérios. Sendo totalmente diferente do aspecto da oração de Jesus que
nos ensina: “Seja feita sua vontade assim na terra como nos céus”. A dimensão da oração tem objetivo de invocar a
vontade de Deus nesta terra.
O que a Justiça tem haver com isso?
A palavra de Deus nos diz que felizes serão os que têm sede e fome de Justiça e esta justiça não é do ser humano,
mas sim de Deus através de seu Filho Jesus que nos trouxe sua salvação na cruz. E buscar a Justiça de Deus através
da oração nos fortalece diante da vontade do Pai e nos move para realizar a vontade de Deus na terra, cumprindo
assim a vocação profética de ser sal e luz na terra.
Clamar por justiça é compromisso de todos nós. Que nestes dias e em toda nossa trajetória crista possamos como
esta no livro de Salmos capítulo 88 e versículo 2 dizer: Que a minha oração chegue diante de Ti; inclina os teus
ouvidos ao meu clamor.
Portanto, Deus nos convida a clamar, para que os justos levantem sua voz em favor de nossa comunidade, bairro,
cidade, estado, país e todos os continentes. Vamos clamar para que Deus levante a cada um de nós para lutar por
justiça e que a igreja cumpra o seu papel frente à sociedade.
A Campanha de Oração:
Serão 22 temas de oração que assolam todos os dias o Brasil e os outros países. Temas presentes em jornais,
revistas e em diversos meios de comunicação e que se tornaram “comuns” na rotina da sociedade e que trouxe
uma falta de sensibilidade a todos nós. Porém, este é o momento de parar e pensar no que nós temos feito frente a
esta realidade cruel e o que poderemos fazer para atender ao chamado de Deus para Clamar por Justiça.
Que Deus abençoe sua igreja e que eu e você possamos clamar e que Deus com seu infinito amor nos dará a cura
de todas estas enfermidades físicas e sociais.

“Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste.” Salmos 30:2
Projeto: Orando Pela Justiça
Realização: Confederação de Jovens Metodistas e Juventude da Pastoral de Combate ao Racismo da 1º Região
Eclesiástica
Justificativa: Entre o universo da Missão Integral e da responsabilidade sócio ambiental da Igreja de Cristo, vê-se o
pouco envolvimento das igrejas locais e os cultos de oração não conseguem dialogar com as necessidades
comunitárias. As vezes ficando apenas no aspecto da “bênção” individual e não atinge territórios que precisam de
intercessão e da Justiça do Reino de Deus. Sabemos através da experiência narrada no livro de Êxodo que o povo
de Israel sofria nas mãos de faraó, mas que o povo clamou ao Senhor que trouxe a liberdade ao povo de Israel.
Objetivo Geral: Aproximar igrejas locais dos temas Justiça e Missão Integral através da realização de cultos de
oração com temáticas de justiça, ou seja, as igrejas levantarão as demandas sociais de seus territórios e colocaram
comunitariamente, nas mãos do Senhor para que a Justiça do Reino possa alcançar às pessoas mais empobrecidas
e aos governantes para que possam ser justos diante das necessidades do povo.

MOTIVOS E TEMA DE ORAÇÃO
SEMANA 1
2 DE MARÇO: CORRUPÇÃO
Ore por um país limpo da corrupção, para uma sociedade e igreja íntegra.
Um estudo realizado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia (Decomtec) da Fiesp (Federação das
Indústrias de São Paulo) revelou os prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa ao País. O valor chega a
R$ 69 bilhões de reais por ano.
As denúncias de corrupção vêm de todos os cantos do país e de todos os setores - públicos e privados. Denunciadas
em parte pela imprensa, em parte por setores privados fiscalizadores, não se havia medido ainda o tamanho do
rombo e o mais alarmante: o prejuízo que este montante de dinheiro causa em setores fundamentais, como
educação, saúde, infraestrutura, habitação e saneamento. O relatório da Fiesp informa que o custo disso chega até
R$ 69 bilhões de reais ao ano.
“Não pervertam a justiça nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e
prejudica a causa dos justos.” Deuteronômio 16:19
“Não se envolva em falsas acusações nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o
culpado.” Êxodo 23:7
“Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros.” Provérbios 29:27

Saiba mais nos links:
http://sindjufe-mt.jusbrasil.com.br/noticias/2925465/o-preco-da-corrupcao-no-brasil-valor-chega-a-r-69-bilhoesde-reais-por-ano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o_no_Brasilhttp://g1.globo.com/jornal-daglobo/noticia/2014/12/brasil-ainda-ocupa-um-pessimo-lugar-no-ranking-mundial-dacorrupcao.htmlhttp://exame.abril.com.br/mundo/noticias/os-paises-mais-corruptos-do-mundo-2#27

3 DE MARÇO: VIOLÊNCIA CONTRA JOVENS
Ore para que a paz de Deus governe nossas vidas
Número de homicídios de jovens cresce 346%. Um levantamento do Centro Brasileiro de Estudos LatinoAmericanos, com base no Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, mostra que o
número de homicídios contra jovens entre 1980 e 2010 cresceu 346%. O Mapa da Violência 2012 - Crianças e
Adolescentes do Brasil, do sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, traça as principais causas de morte no período. O
Estado mais violento para os jovens, segundo o relatório, é Alagoas, com 34,8 homicídios para cada 100 mil
crianças e adolescentes. O mais seguro é o Piauí, com 3,6 casos registrados para cada 100 mil.
“O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim.” Provérbios 16:29
Saiba mais nos links:
http://www.terra.com.br/noticias/infograficos/mapa-da-violencia-contra-jovens/
http://www.brasilpost.com.br/2015/01/28/violencia-jovens-brasil_n_6563826.html

4 DE MARÇO: VIOLÊNCIA CONTRA IDOSOS
Ore para que haja respeito, carinho e atenção a todos os idosos
Cinco denúncias de violência contra o idoso são registradas a cada hora no Brasil. Os tipos de violência
denunciados com mais frequência são de negligência (75,07%), psicológica (56,06%) e de abuso financeiro e
econômico (45,48%). Denúncias de violência física somam 28,03%.
“Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência.” Gênesis 6:11
“Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor.” Levítico 19:32
Saiba mais nos links:
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/10/01/parentes-sao-agressores-em-7-de-cada-10denuncias-de-violencia-contra-o-idoso.htm
http://www.idoso.df.gov.br/noticias/item/2090-viol%C3%AAncia-contra-a-pessoa-idosa.html
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=1458354

5 DE MARÇO: VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Ore pelas crianças que sejam protegidos e suas necessidades de um crescimento saudável sejam supridas.
Ore para que os adolescentes cresçam na plenitude de Deus e que sejam afastados de toda arma, violência.
Violência contra crianças e jovens atinge 120 mil casos em 2012.
Um relatório do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), divulgado nesta quinta-feira, coloca o Brasil em
sexto lugar no mundo na taxa de homicídios de crianças e adolescentes de zero até 19 anos de idade em 2012. Em
termos absolutos, o relatório diz que o Brasil registrou mais de 11 mil mortes na faixa etária, ficando atrás apenas
da Nigéria, com quase 13 mil crimes dessa natureza no período.
“Não! No coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência.” Salmos 58:2
“Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa.” Salmos 72:14
Saiba mais nos links:
http://noticias.terra.com.br/brasil/violencia-contra-criancas-e-jovens-atinge-120-mil-casos-em2012,5c178cebbfdcb310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://noticias.cancaonova.com/pesquisa-revela-dados-sobre-violencia-contra-adolescentes-no-brasil/

6 DE MARÇO: VIOLÊNCIA CONTRA MULHER
Ore pelo basta a violência contra mulher. Ore para que levante uma Igreja que denuncie toda violência e que
seja agente transformador em nossa sociedade.
Embora ocorra em vários países, principalmente no continente africano, a mutilação genital feminina (FGM, na
sigla em inglês) não é considerada internacionalmente como algo legítimo, por ser muito violenta e agredir os
direitos sexuais das mulheres. Porém, mesmo ilegal, é praticada em diversos países como no Egito, sendo
perpetuado por grupos que seguem determinadas culturas e religiões. É uma prática exercida pelas próprias
famílias, como avó e mães.
Mais de 135 milhões de meninas e mulheres vivas já foram cortadas nos 29 países da África e Oriente Médio, onde
a prática está concentrada. A ONU estima que até 2030 mais de 86 milhões de meninas ainda serão mutiladas. Em
média, 6 mil mulheres por dia sofrem mutilação genital.
Em alguns países, como a Somália, a incidência de mulheres que sofrem mutilação é de 99%. A média de idade
varia de um local ao outro, mas pode ocorrer logo após o nascimento.
“Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência.” Gênesis 6:11
“Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa.” Salmos 72:14
Saiba mais nos links:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_contra_a_mulher
http://noticias.terra.com.br/mundo/violencia-contra-mulher/

SEMANA 2
9 DE MARÇO: SITUAÇÕES DE MISÉRIA (POVOS ABAIXO DO NÍVEL DE POBREZA)
Ore e desafie a Igreja em atuar nos bolsões de miséria de sua cidade.
No Brasil,10,4 milhões de pessoas no país tinham uma renda per capita inferior à linha extrema de pobreza em
2013. No ano anterior, o número era de 10,08 milhões nestas condições. Em números absolutos, 371.158
brasileiros engrossaram as filas da miséria no país - um aumento de 3,6%.
“Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e caem na
pobreza.” Provérbios 11:24
“Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode
permanecer nele o amor de Deus.” 1 João 3:17
Saiba mais nos links:
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/onde-a-miseria-mais-cresceu-no-brasil-no-ultimo-ano
http://www.odmbrasil.gov.br/o-brasil-e-os-odm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Problemas_sociais_do_Brasil
http://www.visaomundial.org.br/n%C3%A3o-depoimentos/eua-cresce-quantidade-de-crian%C3%A7as-emsitua%C3%A7%C3%A3o-de-extrema-mis%C3%A9ria

10 DE MARÇO: DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Ore para que Deus de força para as pessoas que estão tentando sair da dependência química e que a Igreja faça
o seu papel para mudar este quadro trágico no Brasil e no mundo.
ONU calcula que drogas ilícitas matam mais de 500 pessoas por dia no mundo.
Em 2010, o órgão das Nações Unidas calculava que "de 153 a 300 milhões de pessoas, ou seja, de 3,4% a 6,6% das
pessoas com idades entre 15 e 64 anos em todo o mundo" tinham consumido algum tipo de droga pelo menos uma
vez no ano.

“Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que, de coração puro,
invocam o Senhor.” 2 Timóteo 2:22
Saiba mais nos links:
http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/02/jovem-diz-que-escolheu-matar-amiga-da-mulher-apos-usar-drogasem-go.html
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2013/03/11/onu-calcula-que-drogas-ilicitas-matam-maisde-500-pessoas-por-dia-no-mundo.htm
http://exame.abril.com.br/topicos/drogas

11 DE MARÇO: SITUAÇÃO DOS HOSPITAIS
Ore para a população tenha um atendimento digno nos hospitais.
Pacientes internados em macas pelos corredores ou em colchões sobre o chão e casos que se assemelham aos de
uma enfermaria de guerra. Este é o panorama dos principais hospitais públicos de urgência e emergência visitados
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM)
“Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de
graça; deem também de graça.” Mateus 10:8
“Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas-novas do Reino
e curando todas as enfermidades e doenças.” Mateus 9:35
“O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará.” Salmos 41:3
Saiba mais nos links:
http://www.anadef.org.br/ultimas-noticias/1-latest-news/3272-o-corredor-da-morte-nos-hospitais
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2014/03/mais-de-60-dos-hospitais-publicos-estao-sempresuperlotados.html
http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2015/02/13/41009hospitais_alertam_para_situacao_de_caos_na_saude_publica.html.php

12 DE MARÇO: PROBLEMAS NAS CARCERAGENS
Ore pela situação dos presos e a situação caótica do sistema prisional.
Inspeção feita no mês de março pelo Ministério Público (MP) em 1.598 estabelecimentos prisionais constatou que,
além de superlotadas, a maioria dessas instituições não tem separado de forma adequada os presos, nem dado a
eles suficiente assistência material, de saúde ou de educação. O relatório A Visão do Ministério Público sobre o
Sistema Prisional Brasileiro, divulgado nessa quinta-feira, 27, pelo MP, informa que, apesar de terem capacidade
para 302.422 pessoas, tais estabelecimentos abrigam 448.969 presos, com déficit de quase 150 mil vagas e
ocupação 48% acima de sua capacidade.
“Lembrai-vos dos presos, como se estivésseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo-o vós mesmos
também no corpo.” Hebreus 13: 3
Saiba mais nos links:
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/presidente-do-sindicato-situacao-em-carceragens-e-caotica
http://www.clebertoledo.com.br/geral/2013/06/28/55058-superlotadas-prisoes-brasileiras-nao-fazem-separacaoadequada-de-detentos-diz-ministerio-publico

13 DE MARÇO: MOBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS
Ore para tenhamos uma sociedade que trate as pessoas com igualdade e amor.
Barreiras à acessibilidade impedem que milhares de pessoas com alguma deficiência tenham autonomia no
transporte e evoluam melhor, social e economicamente.
“Não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o SENHOR.”
Levíticos 19:14
Saiba mais nos links:
http://www.mobilize.org.br/noticias/1693/mobilidade-para-deficiente-fisico-e-desafio-a-vencer-no-brasil.html
http://jornalocasarao.com/2014/06/02/as-dificuldades-de-portadores-da-deficiencia-fisica/

SEMANA 3
16 DE MARÇO: MEIO AMBIENTE (SUSTENTABILIDADE)
Ore para que eu e você saiba respeitar a criação de Deus.
Cuidar do meio ambiente é, para mim, um compromisso de vida, um ministério. Não um ministério no sentido
eclesiástico ou teológico, mas um ministério que tem suas raízes no cristianismo.
“Tomou, pois, o SENHOR Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar e guardar.” Gênesis 2.15
Saiba mais nos links:
http://www.ultimato.com.br/conteudo/fe-crista-e-meio-ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desmatamento_no_Brasil
17 DE MARÇO: EDUCAÇÃO NO BRASIL
Ore para educação seja prioridade para construção de uma sociedade.
Os números não mentem. No último ranking divulgado pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa)
2012, da OCDE, o Brasil ficou em 38º lugar entre 44 países em uma avaliação de raciocínio rápido associado a
problemas do dia a dia.
“Fala com sabedoria e ensina com amor.” Provérbios 31:26
“Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e
quando se levantar.” Deuteronômio 6:6-7
Saiba mais nos links:
http://www.brasilescola.com/educacao/educacao-no-brasil.htm
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/estas-sao-as-4-prioridades-para-a-educacao-funcionar-no-pais

18 DE MARÇO: INTOLERÂNCIA E PERSEGUIÇÃO RELIGIOSA
Ore por missionários que estão em países com perseguição religiosa.
“E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados,
mortos ao fio da espada; andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e
maltratados.” Hebreus 11.36-37
“Mas eu digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem...” Mateus 5:44
“Abençoem aqueles que os perseguem; abençoem-nos, não os amaldiçoem.” Romanos 12:14

“Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e
façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a
obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos". Mateus 28:1820
Saiba mais
http://www.ultimato.com.br/conteudo/portas-abertas-divulga-classificacao-da-perseguicao-de-cristaos-no-mundo
https://www.portasabertas.org.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intoler%C3%A2ncia_religiosa
http://www.ultimato.com.br/conteudo/o-estado-islamico-e-os-cristaos-egipcios

19 DE MARÇO: SEXUALIDADE NO BRASIL
Ore para que a Igreja não feche os olhos da liberalidade sexual em nosso país.
A igreja, assim como a família e a escola, é um espaço importante de formação e fortalecimento de convicções,
valores e responsabilidades, inclusive na área da sexualidade. Porém, ela tem estado tão obcecada com a ideia de
que sexo é pecado que tudo que diz respeito à sexualidade não encontra espaço.
Uma pesquisa realizada pela revista Lar Cristão com 5 mil jovens cristãos traz um dado curioso e preocupante: 52%
deles mantêm relações sexuais antes do casamento.1 Apesar de as igrejas se empenharem em ensinar o que é
“certo” e “errado”, a pressão dos valores seculares tem vencido a batalha. Porém, por que isso acontece? Ou como
podemos reverter essa situação?
“Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento; e os seus nobres terão fome, e sua
multidão se secará de sede”. Isaías 5.13
Saiba mais nos links:
http://www.ultimato.com.br/revista/artigos/320/igreja-e-sexualidade-vamos-discutir-a-relacao
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/unesco-resources-in-brazil/studies-andevaluations/violence/youth-and-sexuality/

20 DE MARÇO: EXPLORAÇÃO SEXUAL
Ore para que haja políticas públicas e que a Igreja não feche os olhos quanto aos problemas de exploração
sexual com crianças, jovens e mulheres.
Não existem no governo e em nenhuma instituição privada ou do terceiro setor números precisos sobre crianças que
estejam se prostituindo no País. Segundo um relatório sobre Exploração Infantil produzido pela ONU, em 2001, o
Brasil ocupa o primeiro lugar em Exploração Sexual Infanto-Juvenil na América Latina e o segundo no mundo. Triste
liderança ! Existem leis que obrigam os motéis e estabelecimentos similares a entrada de menores de 18 anos. No
entanto, como todas as leis, esta também não é cumprida. As ações, por enquanto, se restringem a campanhas
preventivas, alertando os turistas através de panfletos e cartazes espalhados pelos principais pontos turísticos,
hotéis e restaurantes, sobre as penas previstas na legislação brasileira para quem comete atos do gênero.
Campanhas publicitárias vinculadas pela Embratur em outros países agora também vão passar a conter alerta aos
turistas sobre a questão.
“Aprendam a fazer o que é bom; Tratem os outros com justiça. Defendam os direitos dos órfãos e SOCORRAM os
que são explorados.” Isaías 1:17
Saiba mais nos links:
http://bolanarede.org.br/multimedia-archive/cartilha-bola-na-rede/
http://www.ultimato.com.br/conteudo/cartilha-ajuda-igrejas-a-enfrentarem-a-exploracao-sexual-de-criancas-eadolescentes
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2014/02/20/brasil-registra-87-denuncias-de-violencia-sexualcontra-menores-por-dia.htm

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2014/11/brasil-tem-1969-pontos-vulneraveis-exploracao-sexualinfantil-diz-estudo.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2014/11/exploracao-sexual-de-menores-cresce-nas-rodoviasfederais.html
http://elo.com.br/portal/colunistas/ver/226256/brasil-e-o-1-em-exploracao-sexual-infanto-juvenil.html

SEMANA 4
23 DE MARÇO: DESEMPREGO
Ore para milhares de pessoas desempregadas no Brasil e em todo mundo.
Ninguém ainda provou uma relação causal entre desemprego e danos ao coração, mas uma pesquisa da
Universidade Harvard (EUA), por exemplo, mostrou que perder o emprego pode aumentar de 50 a 80% as chances
de desenvolver alguma doença como hipertensão, problemas cardiovasculares, derrame e diabetes.
Outras pesquisas indicam que os desempregados têm duas vezes mais chances de ter um grande episódio
depressivo, além de risco maior de cometer suicídio. O desemprego também é bastante relacionado à violência
doméstica e ao abuso do álcool.
Mais estudos sugerem que homens com filhos tendem a ver o desemprego como uma derrota mais do que as
mulheres com filhos, talvez porque elas são mais propensas a ver a falta de um trabalho como uma oportunidade
de passar mais tempo com a família.
“Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração.” Romanos 12:12
Saiba mais nos links:
http://hypescience.com/desemprego-e-uma-das-experiencias-mais-devastadoras-para-a-mente/
http://www.istoe.com.br/colunas-e-blogs/coluna/367223_DESEMPREGO+E+MANIPULACOES

24 DE MARÇO: DESIGUALDADE SOCIAL
Ore para que comece e nós a preocupação em repartir, doar ao nosso próximo.
Imagine viver em um país no qual uma pessoa que tem bens líquidos acima de 8,6 mil reais é mais rico que metade
da população. Essa é a situação existente hoje, se o mundo for tratado como uma unidade. A informação consta
do relatório sobre a riqueza mundial produzido pelo instituto de pesquisas do banco Credit Suisse e divulgado na
semana passada. Trata-se de mais uma mostra da profundidade da desigualdade no planeta, onde 1% da
população mundial detém 46% da riqueza, enquanto 50% dos seres humanos adultos ficam com 1% da riqueza.
“Quem semeia injustiça colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completo. 9O homem generoso será
abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado.” Provérbios 22:8
“Pelo contrário, ao dares uma grande ceia, convida os pobres, os deficientes físicos, os mutilados e os que não
podem ver.” Lucas 14:13
Saiba mais nos links
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/0-7-da-populacao-possui-41-da-riqueza-mundial-6716.html
http://desigualdade-social.info/fenomenos-gerados-pela-desigualdade.html
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/reportagens/31831/mapa+da+desigualdade+em+2013+07%25+da+popul
acao+detem+41%25+da+riqueza+mundial.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/01/140122_desigualdade_davos_pai

25 DE MARÇO: TRÁFICO HUMANO
Ore para que pessoas que passam por esta situação, sejam alcançadas. Ore para que servos de Jesus sejam
levantados a lutarem e alcançarem a pessoas traficadas.
O tráfico de pessoas é caracterizado pelo "recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de
pessoas, por meio de ameaça ou uso da força ou outras formas de coerção, de rapto, de fraude, de engano, do
abuso de poder ou de uma posição de vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou benefícios para obter o
consentimento para uma pessoa ter controle sobre outra pessoa, para o propósito de exploração.
“Ele respondeu: "Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e
de todo o seu entendimento' e 'Ame o seu próximo como a si mesmo'". Disse Jesus: "Você respondeu
corretamente. Faça isso e viverá". Lucas 10:27-28
Saiba mais nos links
http://www.infojovem.org.br/infopedia/descubra-e-aprenda/cultura-de-paz/trafico-de-seres-humanos/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_pessoas
http://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/trafico-de-pessoas/index.html

26 DE MARÇO: PARA UMA IGREJA MISSIONÁRIA A SERVIÇO DO POVO
Ore para que a Igreja Metodista exerça o seu papel missionário e preocupado com o povo.
Ser comunidade cristã é, antes de tudo, a grande ênfase e tarefa. Devemos mostrar que é possível construir uma
comunidade fraterna e voltada para o apoio mútuo. Não podemos ser uma comunidade onde irmãos e irmãs
competem selvagemente e se destroem e se devoram mutuamente (Gl 5:15), isto é um escândalo para o
Evangelho. Temos que tomar em consideração e exemplo a vivência expressa pela Comunidade Cristã primitiva: o
testemunho de Atos 2:42-47 nos mostra uma comunidade onde as dores, as alegrias, as refeições, as necessidades,
enfim tudo, era compartilhado. Eram, de fato, um família de fé, unidos pelo amor. Esta ênfase põe, à luz do dia, a
necessidade de ligação, de conhecimento e de relacionamento solidário entre os passos da comunidade.
“... ide, fazei discípulos de todas as nações.” Mateus 28:19
Saiba mais nos links:
http://www.metodistavilaisabel.org.br/docs/PorumaIgrejavivaeMissionaria_bispoLockmann.pdf

27 DE MARÇO: ORANDO PELAS FAMÍLIAS
Ore pela união e proteção da família.
“Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um
descrente.” 1 Timóteo 5:8
“Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus
filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos.” Salmos 103:17-18
“Mas no princípio da criação Deus 'os fez homem e mulher'. 'Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se
unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne'. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne.
Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe".” Marcos 10:6-9
Saiba mais nos links
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/numero-de-divorcios-no-brasil-e-o-maior-desde-1984-diz-ibge.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/05/mae-que-mandou-matar-filho-no-rj-e-descrita-como-educadapor-vizinhos.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/09/laudos-apontam-que-filho-de-pms-matou-familia-diz-delegadogeral.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/02/familia-e-assassinada-em-assentamento-no-para.html

SEMANA 5
30 DE MARÇO: SANTIDADE E MISSÃO
Ore para a comunidade de fé exerça seu papel no Reino de Deus
"Discípulas e Discípulos nos caminhos da Missão formam uma comunidade de fé, comunhão e serviço.”
“Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem,” 1 Pedro
1:15
“Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito,
aperfeiçoando a santidade no temor de Deus.” 2 Coríntios 7:1
“Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem santidade ninguém verá o Senhor.” Hebreus
12:14
“Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade.” 1 Tessalonicenses 4:7
Saiba mais nos links:
http://www.metodista.org.br/cartilha-das-enfases-missionarias

31 DE MARÇO: SEMEADURA
Ore para que a semente lançada em oração durante os dias da Campanha de Oração da “Orando pela Justiça”
gere seus frutos no tempo de Deus!

Compartilhe e testemunhe aquilo que Deus fez durante a Campanha Jovem Metodista na campanha de
março. Envie seu relato, foto e/ou vídeo para redesocial@juventudemetodista.org.br ou utilize
#jovemmetodista em suas publicações.

