10 Dias de Oração
para Mudar o Mundo*
* Movimento de oração vinculado a mobilização feita pela Exposed por ocasião da Reunião do G20 na Austrália.

__________
1º Dia – sexta-feira, 7 de novembro - Culto
“O tipo de culto que Deus deseja é aquele que não
apenas ajoelha-se diante do Pai em adoração mas que
também ajoelha-se para amar os necessitados... O
pobre, o doente, o destruído – pessoas aqui mesmo em
casa, pessoas que vivem no estrangeiro- as “pessoas”
são o que move o coração do Pai.” - Pastor Brian
Houston, Hillsong Austrália.
Escrituras
“Sabe o que quero? Quero juízo – oceanos dele. Quero
justiça – rios dela. Isso é o que eu quero. É tudo o que
eu quero.” Amós 5.24 (Mensagem)
Oração
Deus Pai, que nossa adoração possa ir além das canções
que cantamos. Que nosso culto possa ser a forma como
vivemos nossas vidas diariamente e seja manifestado
em nossas ações para trazer justiça aos pobres e
necessitados ao redor do mundo. Em Cristo Jesus
oramos. Amém.

2º Dia – sábado, 8 de novembro – Evento
para acender uma luz sobre a evasão fiscal
“O G20 fornece oportunidade para a igreja para
acender a luz e expõe a corrupção em altas posições. O
que você está fazendo? Você está orando ou
protestando?” Rev Lawrence Temfwe, Zambia
Escrituras
“Assim diz o SENHOR: Exercei o juízo e a justiça, e livrai
o espoliado da mão do opressor.” Jeremias 22:3
Oração
Deus Pai, oramos para que os governos do G20
pressionem todas as empresas multinacionais para
serem transparentes com suas finanças e paguem a
quantia justa de impostos nos países em que operam
especialmente no mundo em desenvolvimento. E
oramos para que isso aumente os padrões de vida de
muitos especialmente nas partes mais pobres do
mundo. Em Cristo Jesus oramos. Amém.

3º Dia – domingo, 9 de novembro – Igrejas
“Quando Deus nos pede para “prestar atenção” qual
parte de nós sintoniza? Nossa escuridão é
profundamente pessoal como o sol se põe sobre as
nossas relações, melhores esforços e potencial. A
escuridão também é profundamente universal quando
o sol se põe sobre as nações que desprezam o pobre,
favorecem transações econômicas sujas e dominam
sistemas poluídos de poder.” Christine MacMillan,
Diretor da Justiça Social Justiça, WEA
Escrituras
"Escute-me, meu povo; ouça-me, minha nação: A lei
sairá de mim; minha justiça se tornará uma luz para as
nações. Minha retidão logo virá, minha salvação está a
caminho, e meu braço trará justiça às nações.” Isaías
51:4,5

Que possam ser bons mordomos. Em Cristo Jesus
oramos. Amém.

5º Dia – terça-feira, 11 de novembro Negócios
“Johan Sebastian Bach usou o órgão como um
instrumento para criar músicas maravilhosas para a
glória de Deus e para nos alegrar. Os negócios também
são instrumentos. Eles devem servir às pessoas, alinhar
propósitos de Deus, ser bons mordomos do planeta e
obter lucros.” Mats Tunehag, Business as Mission
Escrituras
“Ai daquele que constrói o seu palácio por meios
corruptos, seus aposentos, pela injustiça, fazendo os
seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagarlhes o devido salário.” – Jeremias 22:13

Oração

Oração

Deus Pai, Dá-nos coragem para expandir nossa
salvação pessoal para fora do conforto de uma fé
limpa para a desordem do nosso mundo. Ajuda-nos a
manifestar em favor dos sem voz e brilhar a luz da sua
justice sobre a corrupção; permita que a atitude
daqueles no poder possa ser transformada de forma
que as vidas dos pobres e necessitados possam
melhorar. Ensina-nos, como igreja, a buscar em
primeiro lugar o reino da justiça e compaixão e a
colocar o amor pelas pessoas acima do dinheiro e
ganho material. Em Cristo Jesus oramos. Amém

Deus Pai, oramos pelas pequenas, medias e grandes
empresas em todo o mundo, que possam buscar o
desenvolvimento das comunidades onde operam e
prosperidade para acionistas proprietários e
trabalhadores. Em Cristo Jesus oramos. Amém.

4º Dia – segunda-feira, 10 de novembro Governos
“A riqueza nacional não deve estar nas mãos de uma
elite egoísta. A restauração e reconstrução só podem
vir se a ganância no coração for extirpada.” Elisama
Daniel, FOCUS, South Sudan
Escrituras
“Não pervertam a justiça; nem mostrem parcialidade,
nem aceitem suborno, pois o suborno cega até os
sábios e prejudica a causa dos justos.”
Deuteronômio 16:19
Oração
Deus Pai, oramos para que nossos governantes e líderes
tenham integridade e ajam com justiça. Traga sua
convicção acerca de qualquer uso indevido de fundos
públicos, abuso de autoridade ou perversão da justiça.

6º Dia – quarta-feira, 12 de novembro –
Igrejas e pessoas em Brisbane
“Nossas igrejas querem encontrar um caminho forte
mas suave de confrontar os piores aspectos do
capitalismo predatório, com dignidade, integridade e
graça.” Dave Andrews, escritor e líder comunitário,
Austrália
Escrituras
“Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos
que são designados à destruição. Abre a tua boca;
julga retamente; e faze justiça aos pobres e aos
necessitados.” Provérbios 31:8
Oração
Deus Pai, Ajuda-nos, como igreja, a não mantermos
neutros e ficar em silêncio acerca da injustiça. Pedimos
coragem para desafiar aqueles que se beneficiam da
corrupção e promover negociações honestas que
também beneficiam o pobre. Oramos também pela
igreja local em Brisbane, Austrália, que você os use para
representar o organismo mundial de Cristo durante
aquele evento, que possam estabelecer um exemplo
para outros grupos que vêm para Brisbane para as
reuniões do G20. Amém.

7º Dia – quinta-feira, 13 de novembro –
Impacto sobre o pobre
“A corrupção está no seu mais alto nível em todo o
mundo e enquanto causa impacto em todos, é o pobre
que suporta a crise disto. Como seguidores de Jesus
devemos indicar o caminho para ajudar a expor e
erradicar a injustiça da corrupção.” Dr Geoff Tunnicliffe,
CEO World Evangelical Alliance

evasão fiscal e corrupção, atividades que
particularmente
danificam
os
países
em
desenvolvimento.” Mark Zirnsak, Tax Justice Network,
Austrália.
Escrituras
“Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, para
que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem
pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas
obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus."
João 3:20-21

Escrituras

Oração

“Aprendei a fazer o bem; procurai o que é justo; ajudai
o oprimido; fazei justiça ao órfão; tratai da causa das
viúvas.” Isaías 1:17

Deus Pai, oramos para que os políticos dos países do
G20 abram seus ouvidos para o clamor do pobre;
oramos para que as regulamentações anticorrupção e
transparência fiscal mais rigorosas aconteçam. E
oramos para que cada nação implemente novos
padrões. Em Cristo Jesus oramos. Amém

Oração
Amado Deus, cuide daqueles que sofrem de injustiça
econômica e social como resultado da ganância e
opressão pecadora. Ajude para que nossas ações
superem as práticas corruptas e ajuda-nos a manifestar
por integridade em todos os níveis da sociedade de
maneira que o pobre seja liberto. Amém.

8º Dia – sexta-feira, 14 de novembro –
Líderes do G20
“Embora não seja um órgão legislativo, o G20 tem o
poder de estabelecer a agenda e definir normas globais
sobre transparência e anticorrupção, desenvolvimento
inclusive e humano sustentável, proteção ambiental e
simplesmente a mordomia de recursos.” Ben Thurley,
Micah Challenge, Austrália
Escrituras
“Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam
deprecações, orações, intercessões, e ações de graças,
por todos os homens; Pelos reis, e por todos os que
estão em eminência, para que tenhamos uma vida
quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade.
Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso
Salvador.” 1Timóteo 2:1-2.
Oração
Deus Pai, oramos pelos nossos líderes políticos
mundiais, oramos para que a justiça e integridade sejam
o fundamento de suas ações. Em Cristo Jesus oramos.
Amém.

9º Dia – sábado, 15 de novembro - Políticas
“O G20 é uma oportunidade de garantir acordos chaves
entre os governos de algumas das maiores economias
mundiais para ajudar a travar a sonegação de impostos,

10º Dia – domingo, 16 de novembro Decisão
“O compromisso com justiça e transparência pelas
economias mais ponderosas do mundo é uma indicação
clara que a rede de responsabilidade está se
espalhando. Passos importantes estão sendo tomados
pelos EUA e Europa e agora é uma chance para outras
nações importantes abordarem a evasão fiscal e
acordos secretos. Essas decisões colocarão mais poder
nas mãos de cidadãos comuns. Não é o fim, mas é um
passo poderoso e motivador em direção a um mundo
mais justo” Joel Edwards
Escrituras
“Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas,
nem receberás peitas; porquanto a peita cega os olhos
dos sábios, e perverte as palavras dos justos. A justiça,
somente a justiça seguirás; para que vidas, e possuas
em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus”
Deuteronômio 16:18-20
Oração
Deus Fiel, tu és justo, reto e verdadeiro. Seus padrões
justos exaltam as nações. Oramos para que o encontro
de líderes em Brisbane tome decisões acerca dos
impostos que mantém os padrões mais altos de forma
que todos os cidadãos possam prosperar. Ajude para
que as práticas corruptas sejam expostas e o orgulho
egoísta seja superado. No nome de Jesus, que
renunciou a todos os direitos e riquezas para ser um
servo. Amém.

