Recurso de oração da Renovar o Nosso
Mundo
Este recurso contém orações e pedidos de oração de
muitos países sobre justiça, mudanças climáticas e
renovação do nosso mundo.

Orações pelo nosso mundo
Senhor,
Renove o nosso espírito e purifique os nossos corações.
Renove a nossa mente e transforme as nossas vidas.
Renove as nossas cidades e reconstrua as nossas ruínas.
Renove o nosso mundo. Em seu nome oramos,
Amém.
Inspirada pela passagem bíblica Isaías 61:4
Crédito: TEAR Austrália
Deus de amor, Senhor dos céus e da terra,
esta terra, o nosso lar, pertence ao Senhor.
Dê-nos graça para amá-la como o Senhor a ama.
Dê-nos coragem para nos doarmos, tal como o Senhor se doa,
para o bem de todas as pessoas e de toda a sua criação.
Dê-nos força para apoiar, tal como o Senhor apoia,
as pessoas pobres e vulneráveis.
Dê-nos sabedoria para entender quando temos o suficiente,
e a voz para dizermos “chega”
a todas as coisas que causam danos à criação e prejudicam as pessoas mais pobres.
Esta terra, o nosso lar, pertence ao Senhor.
Amém.
Crédito: Miquéias Austrália
Nosso Deus,
as nossas vidas estão em suas mãos.
O Senhor prometeu nos dar um novo coração
e colocar um novo espírito em nós.
Nós oramos:
renove-nos a cada dia.
Perdoe-nos quando falhamos
em ser bons cuidadores e em ser bons vizinhos.

Dê-nos coragem
para pensarmos em não apenas nós mesmos;
para vivermos e consumirmos de uma maneira responsável
para que nossos vizinhos próximos e distantes possam experimentar dignidade plena,
e para que possamos ajudar a restaurar e admirar
a beleza das nossas comunidades e desta terra.
Nosso Deus,
o nosso mundo está em suas mãos.
O Senhor ouve a sua criação gemer
mas prometeu livrá-la da sua dor.
Nós oramos:
renove o nosso mundo.
Perdoe aqueles entre nós
que não usaram sabiamente do poder.
Dê coragem a nós mesmos e aos nossos líderes
para pensarmos não apenas nas nossas próprias economias;
para buscarmos parcerias verdadeiras
para que todas as pessoas possam experimentar plenitude de vida,
e que o nosso planeta seja conhecido como o lar comum
de toda a criação e das gerações futuras.
Amém.
Inspirado por: Ezequiel 36:26 e Romanos 8:20-22
Crédito: EU-CORD

Orações por países específicos
Pedidos de oração do Brasil
Oremos pelo sertão, a região nordeste semiárida do Brasil, que está passando por uma seca severa
e sem precedentes. Um dos Estados, o Rio Grande do Norte, está passando pela pior seca da sua
história. O maior reservatório do Estado secou e vários municípios estão em situação de emergência,
já que a água parou de correr pelas tubulações.
Na Paraíba, o Estado vizinho, muitas cidades têm racionado a água há dois anos devido à sua
escassez. Oremos para que Deus traga alento e esperança às comunidades mais afetadas.
Oremos pelo trabalho da Tearfund e dos seus parceiros que, em meio à crise política, econômica e
hídrica, continuam respondendo de uma maneira que traz esperança.
Oremos para que Deus desperte pessoas e organizações que venham a apoiar as iniciativas de
enfrentamento à seca e façam o que puderem para lutar contra a mudança climática.
Pedidos de oração de Honduras
Por favor, orem pelas regiões que sofrem devido ao desmatamento, especialmente na Reserva da

Biosfera e Patrimônio Mundial da Humanidade do Rio Plátano. O desmatamento está causando a
perda da fauna e da flora e aumenta a vulnerabilidade às mudanças climáticas.
Enviados por: Osvaldo Munguia, Mopawi, Honduras
”Orem para que nós, da Mopawi, possamos acompanhar as pessoas nas comunidades e as
lideranças locais para que elas peçam proteção efetiva ao governo e para que tenham um controle
completo da situação na Reserva.”
Pedidos de oração da Nigéria
Enviados por: Ben Osawe, Tearfund Nigéria
Querido Senhor, oramos pela adoção de práticas agrícolas sustentáveis nas comunidades agrícolas
do Cinturão Médio da Nigéria. Pedimos que as autoridades governamentais venham a demonstrar
vontade política para criar um ambiente favorável para a agricultura sustentável, a qual leve a: maior
produtividade; melhorias na manutenção dos ecossistemas; e capacidade fortalecida para a
adaptação às mudanças climáticas nestas comunidades.
Pedidos de oração da região do Pacífico
Enviados por Tafue Lusama, Secretário Geral da Te Ekalesia Kelisiano Tuvalu (Igreja Cristã de
Tuvalu):
Para as nações insulares como Tuvalu e Kiribati, as mudanças climáticas representam uma luta pela
sobrevivência, apesar do problema não ter sido causado por nós. A elevação do nível do mar poderá
submergir as nossas comunidades, os nossos atóis e ilhas, e até mesmo as nossas nações inteiras.
Deus de amor, ajude todos os países a serem bons vizinhos para nós. Ajude-os a nos apoiar na
nossa luta por sobrevivência, a dar uma mão ao esforço de nos libertar do medo atual de que no
futuro estaremos debaixo do oceano.
Por todos os países que dependem da indústria do carvão, para que o Senhor afaste deles o medo
de fazer a transição para as fontes de energia renovável e comecem a investir nelas. A
responsabilidade compartilhada que temos uns pelos outros e pela humanidade não deve ser
menosprezada, e a nossa sobrevivência depende do mundo inteiro agir conjuntamente e fazer a
coisa certa agora. Amém.
Peru
"Na região de Cusco, no Peru, os agricultores das altas montanhas andinas são seriamente afetados
pela seca e por condições climáticas imprevisíveis, devido às mudanças climáticas. Eles estão
perdendo partes significativas de seus cultivos e de seu gado, o que força muitos deles a migrarem
para as cidades.” - Juliana Morillo, Coordenadora da Rede Lausanne / AEM para o Cuidado da
Criação na América Latina e Caribe.
Oremos pelos nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo com os efeitos das mudanças climáticas:
que Deus atenda às necessidades de todos, e que eles recebam apoio adequado para se adaptarem
às mudanças climáticas de formas mais eficazes.
Oremos pelo governo do Peru e por outros atores, para que possam prestar um melhor apoio aos
agricultores da zona rural, em seus meios de sobrevivência e para que se adaptem às mudanças

climáticas.
Uma oração pela região amazônica no Peru
Deus Pai, oramos pela região amazônica, onde se encontra a maior parte dos recursos florestais do
Peru e de onde vem a maior parte das emissões causadas pelo desmatamento. Oramos pela
província de Moyobamba, onde comunidades estão perdendo suas terras por causa do
desmatamento causado pelo plantio de palmeiras para a produção de óleo. Oramos para que mais
cristãos, especialmente nas regiões urbanas, se conscientizem e se dediquem mais a esta questão
que causa um grave impacto em populações vulneráveis. Amém.
Crédito: Paz e Esperança, Peru
Por comunidades afetadas pelo clima nos EUA
Deus, oramos por resiliência e conforto para as comunidades dos Estados Unidos que têm sofrido
com tempestades mais frequentes e severas, causando inundações, perda de cultivos e destruição
de infraestruturas. Oramos para que as comunidades encontrem formas de se adaptarem a estes
desafios mas, acima de tudo, que o Senhor leve conforto, segurança e esperança aos lugares que
foram devastados por alterações climáticas.
Crédito: Miquéias EUA
Pedidos de oração da Zâmbia
Choveu muito em algumas regiões do sul da Zâmbia. Esta é uma boa notícia, mas a chuva também
acabou causando inundações repentinas em algumas áreas, representando uma ameaça
especialmente para as plantações de milho. Ore e agradeça a Deus pelas chuvas. Ore para que as
plantações não sejam destruídas por estas inundações repentinas e acabem afetando a segurança
alimentar das famílias que vivem nas áreas afetadas.
Ore para que muitos cristãos na Zâmbia incentivem as suas comunidades a cuidar do meio ambiente
e apoiem programas que influenciem mudanças em como isto é feito.

