Como Orar Pela Mudança Climática
Este guia de oração vai prepará-lo(a) e motivá-lo(a) em suas orações pelo clima. Ele
foi preparado pela Tearfund e pelo movimento “Oração 24-7”, como parte da
campanha internacional Renovar o Nosso Mundo

Introdução à Mudança Climática
Causada pela mudança climática, a elevação da temperatura está trazendo grandes mudanças
em todo o mundo:
As mudanças nos padrões climáticos prejudicam as colheitas e desequilibram as estações do ano;
O clima mais imprevisível, incluindo chuvas mais frequentes e intensas, mais inundações e secas,
exerce pressão no abastecimento de alimentos e força as pessoas a deixar suas casas.

“A mudança climática poderá levar mais de 100 milhões de pessoas
de volta à pobreza até 2030” 1

Todos serão afetados pela mudança climática, mas já estamos notando que as pessoas mais
pobres e vulneráveis ao redor do mundo são afetadas primeiro e mais intensamente. Elas não têm
seguro ou outras formas de lidar com a perda de rendimentos, abrigo ou alimentos.
Mesmo diante desses fatos, a questão da mudança climática ainda pode ser difícil de ser
compreendida: é algo grande e global, e pode ser difícil saber como podemos começar a
combatê-la.
Porém, a nossa geração tem uma escolha que nenhuma outra terá: somos nós que podemos agir
e garantir que todos tenham a oportunidade de viver bem, tal como Deus pretendeu.
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“O amor não pratica o mal contra o próximo”
- Romanos 13:10 2

O papel que precisamos desempenhar
Todos podemos desempenhar um papel no combate às alterações climáticas, colocando a nossa
fé em ação. Exigir mudanças e fazer ajustes ao nosso estilo de vida são ótimas maneiras de
responder — a seção “Como agir” contém sugestões. No entanto, a oração é uma das coisas
mais importantes que podemos fazer. Somos chamados para “orar no Espírito...com toda oração e
súplica” (Efésios 6:18), e quando oramos, falamos com um Deus forte e poderoso. Isso significa
que quando oramos, fazemos parte da obra transformadora de Deus!
Ao oferecer nossas orações e súplicas relacionadas a essas questões, injustiças e dificuldades,
também devemos lembrar de dar graças e apreciar a beleza do mundo do qual fazemos parte, e
louvar a Deus pela terra em que vivemos. Por meio das nossas orações e ações, mostraremos
aos nossos governantes que nos importamos em alcançar um mundo justo e sustentável, pelo
amor a Deus e ao nosso próximo.

Introdução a este guia
Este guia contém tudo de que você precisa para começar a orar pelo clima, seja em uma sala de
oração 24-7 com outras pessoas ou sozinho(a). Antes de começar, talvez você queira visitar o
Banco de Recursos no final deste guia, no qual você poderá acessar informações e ideias que
poderão ajudá-lo(a) a começar.
Você encontrará os seguintes recursos:
1. Como Orar pelo Clima: Salas de Oração 24-7 - ideias práticas para adicionar atividades
à sua sala de oração.
2. Como Orar pelo Clima: Indivíduos - Ideias para inspirar a sua vida pessoal de oração.
3. Como Orar pelo Clima: Grupos - como inspirar e incentivar a oração em grupo. Estas
ideias podem ser usadas em reuniões de oração, em cultos ou em grupos pequenos.
4. Próximos Passos: Como Agir - cremos que a oração leva à ação: esta seção contém
ações práticas que você pode tomar para combater a mudança climática.

5. Banco de Recursos - lugares úteis para aprender mais e obter informações para
as suas orações.
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Como Orar pelo Clima: Salas de Oração 24-7
Como começar
Uma Sala de Oração 24-7 é um espaço físico com atividades de oração para incentivar as
pessoas a orarem constantemente. Um grupo de pessoas decide orar continuamente, sendo que
cada pessoa se compromete a orar por uma hora de cada vez, por um período de tempo, criando
uma cadeia ininterrupta de oração.
São necessárias apenas 24 pessoas para orar ininterruptamente por um dia inteiro; e 168 pessoas
para orar ininterruptamente por uma semana.

“A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós.

Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a
terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram
chuva, e a terra produziu os seus frutos”
- Tiago 5:16-18

Como Orar pelo Clima: Salas de Oração 24-7
Dedicar espaço em sua sala de oração para orar pela mudança climática é realmente uma ótima
maneira de incentivar as pessoas a orarem de forma interativa e dedicada. Uma Sala de Oração
24-7 costuma ser formada por diferentes “estações de oração”, que ajudam as pessoas a se
concentrarem ao orarem por diferentes coisas. As seguintes ideias podem ser usadas para criar
estacoes de oração em uma sala de oração mais ampla, ou para servir como tema principal para
uma sala de oração dedicada ao clima.
Independentemente de como você vier a usar a sua sala de oração , aqui estão algumas
dicas úteis a serem consideradas:
Forneça orientações e fatos claros – Em um tema como a mudança climática, pode ser difícil
enfocar as nossas orações e, portanto, certifique-se de que fatos específicos sejam
compartilhados com as pessoas que vão orar. Crie espaços e inclua ideias para ajudar as pessoas
a dar graças pela criação de Deus, como uma maneira de começar a orar sobre questões como a
mudança climática. Dê exemplos e faça pedidos específicos de oração.
Crie oportunidades para perguntas – As “estações de oração” costumam despertar interesse e,
portanto, crie oportunidades para que a sua comunidade faça perguntas e para que as pessoas se
envolvam de forma prática, além de orar.

Como orar
Experimente usar algumas das seguintes “estações de oração” para ajudar as pessoas a
refletirem sobre a mudança climática em sua sala de oração — visite o banco de recursos para
acessar fatos e estatísticas:
Temperaturas em elevação: Separe uma parte da sua sala de oração para servir como um
deserto quente. Acrescente lâmpadas, ligue e desligue um aquecedor ou secador de cabelo de
vez em quando para garantir que esta parte da sala fique um pouco mais aquecida do que o resto
do espaço. Você poderá adicionar algumas plantas ressecadas e murchas. Incentive as pessoas a
se sentarem no “deserto”, a experimentarem a temperatura da terra em elevação e a observarem
o impacto nos seres humanos. Peça para que elas transformem seus pensamentos em orações.
Você também poderá incluir alguns fatos sobre a mudança climática para que as pessoas orem
com base em mais informações.
Orações pelo mundo: Em um globo ou mapa, use uma determinada cor para mostrar os países
mais impactados e vulneráveis à mudança climática e, em seguida, use uma cor diferente para
mostrar os países com as maiores taxas de emissão de carbono. Incentive as pessoas a refletirem
sobre a situação do país de cada uma, como ele é afetado pela mudança climática e, ao mesmo
tempo, como ele é responsável por ela. A partir daí, peça para que elas escrevam seus pedidos de
oração em notas autoadesivas para serem coladas no globo ou no mapa.

“Os países ricos contribuem significativamente mais para a mudança
climática do que os países com baixa e média renda por meio das suas
emissões. Um americano contribui mais do que duas vezes que um chinês ou
um britânico, mais do que seis brasileiros, 16 zimbabuenses e 160 etíopes.”3

O significado da água: Coloque uma planta verde em um vaso grande com terra e vários palitos
de sorvete ao seu redor. Explique que a planta precisa receber a quantidade certa de água — se
for muita, ela morre; se for pouca, ela resseca. Incentive as pessoas a primeiro darem graças pela
criação — pela água, pela terra e pela vida — antes de incentivá-las a refletir sobre como as
variações na precipitação das chuvas levam a secas, inundações e perdas de colheitas. Peça
para as pessoas escreverem seus pedidos de oração pelas comunidades afetadas em seus
países ou em outras partes do mundo nos palitos de sorvete e plante-os no vaso.
Oração com mala: Use uma mala para representar uma pessoa do seu país, ou de outra parte do
mundo, que esteja deslocada por conta do clima. Peça para as pessoas escreverem seus pedidos
de oração pelas pessoas deslocadas em etiquetas de bagagem, ou para desenharem o formato
de seus pés, em solidariedade com aqueles que precisam caminhar para encontrar um lugar
seguro.
3

World Bank CO2 Emissions (Banco Mundial: Emissões de CO2). Todos os dados são de 2013 (acessados em outubro
de 2016)

Pessoas de papel: Peça para as pessoas prepararem uma corrente de pessoas de papel,
usando papel e uma tesoura. Adicione estatísticas sobre pessoas afetadas pela mudança
climática ao redor do mundo (você poderá encontrar sugestões no Banco de Recursos no final
deste guia). Em seguida, sugira que as pessoas escrevam seus pedidos de oração nas pessoas
de papel, que poderão ser levadas para casa para lembrá-las de que estamos todos conectados,
e para que continuem a orar por outras pessoas ao redor do mundo.
Dano acidental: Mostre ou distribua um ou dois símbolos de combustíveis fósseis, tais como um
pedaço de carvão, uma tomada elétrica, um carro ou avião de brinquedo, e peça para que as
pessoas reflitam sobre como o uso desses objetos prejudicou acidentalmente o equilíbrio da
criação. Peça para que as pessoas respondam, escrevendo um pedido de oração — pedindo
perdão, graça e sabedoria a Deus para viver de forma mais consciente e desafiar os que têm mais
poder e responsabilidade a fazer o mesmo.
Oração pelos que ocupam posições de liderança: Recorte coroas de papel para serem usadas
como símbolos de liderança. Enquanto as pessoas decoram — ou até chegam a usar — suas
coroas de papel, peça para que elas orem por aqueles que ocupam posições de liderança e
influência, para que tenham sabedoria. Você também poderá distribuir algumas fotos e alguns
nomes de líderes mundiais e nacionais para que elas orem por eles.
Oração pela luz de Deus no mundo: Ore para que a luz de Deus transforme o mundo,
acendendo velas naturais ou velas elétricas sem chama, como uma forma de trazer o reino de
Deus, inclusive para nós.

Como Orar pelo Clima: Indivíduos
Como começar
Decida com que frequência orar: reserve um período específico de tempo.
Lembre-se de orar: anote seu compromisso ou adicione-o ao seu telefone como lembrete.
Mantenha-se informado(a): encontre uma fonte de informações para ajudá-lo(a) a orar (consulte
o nosso Banco de Recursos no final deste guia).
Siga adiante: seja persistente!

“Creio que Deus ouviu as minhas orações. No tempo certo, Ele
mostrará que me ouviu. Anotei meus pedidos de oração para que
quando Deus atendê-los, o Seu nome seja glorificado.”
– George Muller

Como orar
Às vezes, ao orar de uma maneira diferente, podemos realmente aprofundar o nosso
relacionamento com Deus. Aqui estão algumas ideias interativas de oração:
Como usar a Bíblia
A Bíblia contém palavras incríveis que podem informar e inspirar as nossas orações. Concentre-se
em uma passagem das escrituras ao orar. Talvez você queira:
…reescrever a passagem, usando as suas próprias palavras
…ler em uma outra tradução
…aplicar as promessas de Deus na passagem em questão às suas orações
…ler a oração para abençoar um(a) determinado(a) líder que esteja em seu coração
…memorizá-la
Aqui estão algumas passagens para ajudá-lo(a) a começar. Incluímos alguns versículos de cada
uma delas:
“Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe,
o mundo e os que nele vivem;
pois foi ele quem fundou-a sobre os mares
e firmou-a sobre as águas…” Salmo 24
“A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois
ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que
a sujeitou, na esperança, de que própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência
em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus...” Romanos 8:18-27
“Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por
todos os homens; pelos reis e por todos os que exercem autoridade,…” 1 Timóteo 2:1-7

Como usar as mídias sociais
Muitas vezes, as mídias sociais, tais como o Facebook, o Twitter e o Instagram, podem ser uma
distração na nossa vida de oração. No entanto, há algumas coisas que você pode fazer para que
as mídias sociais sejam úteis quando você estiver orando:

…Siga as principais organizações que falam sobre mudança climática.
…Compartilhe o que você está fazendo: há muitas organizações cristãs dedicadas ao
combate da mudança climática que adorariam saber como você está orando.
…Desafie você mesmo(a) a ser criativo(a)! Transforme tweets em orações; fotos no
Instagram em reflexões; e atualizações no Facebook para mobilizar pessoas para a ação.
Seja ousado(a) e corajoso(a) com a sua presença de oração nas mídias sociais e desafie
outras pessoas conhecidas a participarem também!
Como usar a sua criatividade
Todos somos criativos, de uma maneira ou de outra, e isso pode ser uma verdadeira ferramenta
para aprofundar e incentivar a nossa vida de oração. Mesmo que você não ache que é criativo(a),
experimente as ideias abaixo. Você poderá ficar surpreso(a) ao perceber como elas poderão
ajudá-lo(a) a orar:
Use a arte – em vez de simplesmente escrever, tente desenhar, pintar ou esculpir suas
orações pelo clima.
Use fotografias – faça uma colagem de fotografias para obter mais informações para suas
orações; ou faça uma caminhada e tire fotografias ao orar em reconhecimento pelo que
Deus está fazendo na natureza e em nosso mundo. Imprima fotografias sobre questões e
comunidades importantes que estejam sendo impactadas pela mudança climática, para
que sirvam como lembretes para orar por elas.
Use palavras – escreva poemas para expressar suas orações: inspire-se na honestidade
e beleza dos Salmos. Escreva a sua própria liturgia para o clima, ou uma oração simples
que você possa fazer todos os dias. Use um diário para escrever suas orações para que,
assim, você tenha um registro das coisas ou pessoas pelas quais está orando.
Ore ao ar livre – ao orar pelo nosso clima, o mundo ao nosso redor é a melhor coisa para
inspirar as nossas orações. Faça questão de observar a região onde mora e identificar
impactos da mudança climática ou a beleza natural em sua vizinhança.
Caminhada de oração
Caso seja difícil concentrar-se e ficar sentado(a) para orar, procure fazer uma caminhada de
oração. Escolha um percurso em seu bairro e, ao caminhar, ore por tudo o que vier a chamar a
sua atenção. Você poderá orar pelos líderes mundiais, ao passar perto da sede do governo
distrital, ou por comunidades no exterior ao passar pela sede do governo municipal.
Use orações preparadas previamente
Talvez você queira distribuir orações preparadas previamente. O Banco de Recursos contém
sugestões de onde encontrá-las.

Como orar pelo clima: Grupos
“Nunca duvide de que um pequeno grupo de cidadãos conscientes e
comprometidos possa mudar o mundo”
– Margaret Mead

Como começar
Orar em comunidade é uma ótima forma de interceder por questões importantes, e orar pelo clima
não é exceção à regra. Aqui estão algumas dicas práticas sobre como podemos orar juntos:
Introduza o tópico: Forneça informações relevantes ao seu grupo para que as pessoas
permaneçam bem informadas sobre como orar.
Motive o seu grupo: Incentive todos a se lembrarem de Deus e a orarem com fé.
Seja interativo(a): Mantenha o seu grupo motivado em oração, introduzindo diferentes atividades
durante a sua reunião de oração.
Termine bem: Motive as pessoas ao concluir a reunião, e incentive-as a orar em casa também.

“Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio
deles.”
– Mateus 18:20

Como orar
Há muitas formas interativas e interessantes de orar em grupo sobre esta questão, as quais
podem motivar e estimular o seu grupo a agir. Experimente as seguintes ideias:
Orações baseadas em notícias
Escolha uma questão climática específica que tenha sido abordada no noticiário, ou em um site
confiável (consulte o nosso Banco de Recursos). Imprima a notícia ou use recortes de jornal para
informar a cada participante. Forme grupos menores e permita que todos preparem suas próprias
orações relacionadas com a questão.
Oração pela manifestação do reino de Deus
Em grupo, passem alguns minutos orando e cantando as seguintes palavras: “Venha o teu Reino;
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu”. Convide os membros do grupo a refletirem
sobre o significado de convidar o reino de Deus para vir à terra, e a pensarem em espaços e
lugares específicos na terra onde o reino de Deus precisa exercer o seu domínio.

Como usar a Bíblia juntos
As escrituras são incríveis para motivar as pessoas a orarem juntas. Incentive o seu grupo a orar,
escolhendo uma passagem para ser lida em grupo, repetidamente. Talvez você queira escolher
traduções diferentes para serem lidas, ou pedir para que diferentes pessoas leiam diferentes
versículos, em voz alta.
Você poderá começar com as seguintes passagens:
“Quantas são as tuas obras, Senhor!
Fizeste todas elas com sabedoria!
A terra está cheia de seres que criaste.…” Salmo 104
“E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom.” Gênesis 1
“Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado; e o mar já
não existia.” Apocalipse 21:1

Você também poderá encontrar outras ideias sobre como orar na seção para indivíduos.
Oração silenciosa
Quando oramos em grupo, nem sempre precisamos orar em voz alta. Reserve um tempo para o
grupo refletir silenciosamente e peça para que as pessoas orem silenciosamente pela presença
de Deus em todas as questões. Você também poderá criar oportunidades para que as pessoas
ouçam o que Deus está dizendo; para palavras , imagens ou passagens bíblicas. Ao esperarem
no Senhor, vocês poderão ficar surpresos(as) com quão motivadora a oração silenciosa em grupo
pode ser.
Oração em voz alta
A oração em grupo também pode criar uma oportunidade para orar em voz alta! Incentive o seu
grupo a orar em voz alta, todos juntos, e a erguerem suas vozes para pedir que Deus transforme o
mundo. Se o seu grupo acha muito difícil fazer isso, ligue ou toque louvores em alto volume e
incentive todos a fazer um barulho santo para Deus!
Oração em círculo
Sentem-se em um círculo e peça para que todos orem alternadamente, em voz alta, por quanto
tempo desejarem, derramando suas orações diante de Deus. Este método simples é uma ótima
forma de incentivar todos a formularem suas próprias orações e de também serem incentivados e
inspirados pelas orações dos demais. Lembre a todos que eles não precisam pensar em algo
original e que podem repetir as orações de outras pessoas, sabendo que Deus ouve todas as
nossas palavras.
Use a sua criatividade
Ideias criativas podem ser encontradas nas seções sobre como orar como indivíduos e em salas
de oração.

Próximos Passos: Como Agir
“Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: pratique
a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus.”
- Miquéias 6:8

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela
renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”
-Romanos 12:2

A mudança climática está afetando as pessoas mais pobres primeiro e mais intensamente, apesar
de elas serem as que contribuem menos para o problema. A geração passada não tinha
consciência disso, e será tarde demais se deixarmos para a próxima. Por isso, este é o desafio da
nossa geração.
A oração faz parte da nossa resposta — ela nos conecta com Deus e influencia a maneira como
respondemos a essas questões. Quanto mais oramos, mais comprometidos ficamos em provocar
mudanças. Aqui estão algumas sugestões para ajudá-lo(a) a agir:
Como viver de uma maneira diferente: Pense e ore sobre os passos que você poderá dar para
viver de uma maneira mais sustentável e diminuir a sua própria pegada de carbono. Aqui estão
algumas sugestões para ajudá-lo(a) a começar, mas não deixe de também consultar o Banco de
Recursos, porque ele contém sugestões de onde você poderá obter mais informações sobre isso.
Viagens: Você pode caminhar mais, andar mais de bicicleta ou usar o transporte público, se
estiver disponível.
Alimentos: Os alimentos que você consome causam quais impactos? Você pode diminuir o seu
consumo semanal de carne
Energia: Que tipo de energia alimenta os aparelhos que você utiliza em casa, no trabalho e na
igreja? Você pode passar a usar eletricidade renovável?
Manifestando-se para exigir mudanças: Em 2015, depois de anos de negociações, 195 nações
se comprometeram a trabalhar juntas no combate à mudança climática e para manter a
temperatura da Terra bem abaixo de 2°C (qualquer temperatura acima de 1,5°C já é um nível
muito perigoso para o mundo). Este acordo é conhecido como Acordo de Paris. É um ótimo passo,
mas precisamos continuar a lembrar aos governos sobre a sua implementação. Isso inclui manter
as promessas de diminuição das emissões e também o compromisso de que os mais
responsáveis (os países ricos) forneçam financiamento para ajudar os países mais pobres a se
adaptarem às alterações climáticas.

Aqui estão algumas sugestões de como você poderá se manifestar para exigir mudanças:
Como o seu governo está se saindo em relação à implementação do Acordo de Paris? Visite o site
da Convenção-Marco das Nações Unidas para a Mudança Climática (ou CMNUMC): unfccc.int
Visite renewourworld.net/pt-br/ para juntar-se a um movimento global de cristãos que atuam e
oram para combater a mudança climática.
Você pode escrever ou falar com os seus líderes locais ou nacionais sobre os compromissos
climáticos que eles assumiram.

Banco de Recursos
A mudança climática é uma questão complexa que afeta muitos aspectos da vida. Aqui
estão alguns recursos úteis para ajudá-lo(a) a começar.
Guia para iniciantes sobre mudança climática: visite learn.tearfund.org/meio ambiente e clima
ou consulte a Passo a Passo 99 sobre o clima, onde você encontrará uma introdução à mudança
climática.
Notícias mais recentes: a maioria dos meios de comunicação informa sobre os impactos da
mudança climática. Para acessar relatos mais aprofundados, você poderá consultar os seguintes
meios: ASA - Articulação Semiárido Brasileiro; O Globo; Observatório do Clima; BBC Brasil ou
outros meios mais pertinentes ao seu país. Você também poderá consultar o site unfccc.int para
ler sobre as respostas da ONU e de governos nacionais à mudança climática.
Ciência: Para acessar a versão oficial, consulte o Painel Intergovernamental sobre Mudança
Climática (ou IPCC, em inglês), um órgão independente formado por cientistas dedicados ao
estudo científico da mudança climática que publica relatórios importantes a cada dois ou três
anos. Para ler o parecer de uma pessoa cristã dedicada à climatologia, visite o site de Katharine
Hayhoe (em inglês)
Impactos: Consulte os relatórios e as notícias do IPCC (dirigindo-se ao endereço acima); o
relatório Ressecadas, afogadas (versão resumida em português) da Tearfund, e o site Tearfund
Aprendizagem – learn.tearfund.org
Teologia: Para uma análise teológica sobre cuidado da criação, justiça e outras questões
relacionadas, leia o livro O Discípulo Radical, de John Stott, e o livro Just Living, de Ruth Valerio
(em inglês). A organização A Rocha Internacional também oferece uma grande variedade de
recursos sobre Cuidado da Criação em diferentes idiomas, incluindo os seguintes: Blog
Planetwise, lista de livros de vários autores e o livro Planetwise, do Rev. Dave Bookless.

Como responder em sua igreja ou comunidade: Viva com Justiça (uma série de 10 sessões,
incluindo estudos bíblicos e reflexões sobre justiça; as quais estão sendo traduzidas para o
português; estudos bíblicos da campanha Renovar o Nosso Mundo, da TEAR Austrália (em
inglês).

Sobre o Movimento de Oração
24-7

Renovar o Nosso Mundo

O movimento internacional de oração 24-7 é
formado por comunidades de oração, projetos
missionais e inúmeras pessoas em salas de
oração ao redor do mundo. Por quase duas
décadas, o movimento de oração 24-7 ajudou
milhões de pessoas em inúmeros lugares a
terem um encontro com Deus e a interagirem
com as necessidades do mundo.

Renovar o Nosso Mundo é um movimento
global formado por cristãos que anseiam por
ver o mundo de Deus renovado. Cremos que
a intenção de Deus para este mundo é que
ninguém passe fome e sede ou viva oprimido.
Que o mundo criado por Deus é mais do que
suficiente para sustentar toda a criação.
Cremos que a criação de Deus é uma dádiva
para nós, da qual devemos cuidar e proteger.

O movimento começou em 1999, quando uma
vigília simples de oração, liderada por
estudantes, viralizou, expandindo-se a
dezenas de milhares de lugares e a todas as
denominações, desde a Igreja Católica na
Áustria até o Exército da Salvação na
Austrália, e a inúmeras comunidades
perseguidas no Oriente Médio.

O movimento Renovar o Nosso Mundo foi
lançado em março de 2017. Há campanhas
nacionais nos seguintes países: Austrália,
Brasil, Índia, Nigéria,
Peru, Reino Unido, EUA, Zâmbia e em
diferentes partes da UE.

Leia mais aqui: www.renewourworld.net
Leia mais aqui: www.24-7prayer.com

