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Um novo ano no calendário nos faz considerar progresso e  novas possibilidades? Nós não somos 

pessoas mobilizadas por mudanças externas. Nossa dependência é em um Deus que está sempre 

convidando a  humanidade  para um encontro. Um Deus que está atento  “dia e noite” e para quem 

nem  um segundo passa despercebido. 

Portanto, qual deve ser o nosso foco em 2012 para a Chamada Global à Oração 24/7? Nós temos 

clamado a Deus desde janeiro de 2011. Temos notado diferenças em nosso caráter, na agenda do 

Exército de Salvação e no nosso mundo? 

Talvez a nossa dieta de oração começou com porções de leite sobre justiça - buscando, considerando, 

ponderando uma estratégia. Alguns de vocês talvez estejam refletindo através da ação e descobrindo 

que as muralhas  da injustiça são grossas e teimosas. 

Este ano, nossas orações passarão  do leite ao alimento sólido. Queremos ir além das questões sobre a 

injustiça, abrangendo também a natureza perversa da injustiça, quando as escolhas comportamentais 

deixam de considerar a liderança ética,  a militância ética, enfim, as questões éticas.   

Quando a ética divina, refletida em Jesus, não é priorizada, os esforços para abordar essas questões 

permanecem no  "leite" e não passam a ser "carne". Eles carecem de profundidade, solidez e da 

necessidade de confissão e arrependimento. 

O Foco de Oração para  janeiro é  uma oportunidade para considerar, de forma  reflexiva, assumir as 

convicções a favor da justiça, com coragem. Tome uma posição,  num espírito de oração, baseando-

se nas referências proféticas encontradas no livro de  Isaías. 

Desafio profético 

 “O SENHOR se desgostou ao ver que não havia justiça.” Isaías 59:15b (NTLH) 

 

 

“Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele 

dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes 

fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, 

encontrará fé na terra?" 

Lucas 18:7,8 



Oração 

Senhor, ajuda-me a perceber o que Te desagrada. 

Desafio profético 

“O SENHOR diz: ‘Eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime.” Isaías 61:8a (NTLH) 

 

Oração 

Quais conflitos de amor e ódio dividem o seu  mundo?  

Desafio profético 

“...a justiça está longe de nós, a retidão não nos alcança.”  Isaías 59:9 (NVI) 

 

Oração 

Quando é que  passo tempo ouvindo as histórias dos indefesos? 

Desafio profético 

“O SENHOR enviou para... dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo 

da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido.  Eles serão chamados 

carvalhos de justiça plantio do SENHOR, para manifestação da sua glória.”  Isaías 61:3 (NVI) 

 

Oração 

Senhor, faça brotar e enraiza em mim os Teus dons, de forma que eu seja sensível  à dor, às lágrimas, 

aos corações partidos e à injustiça. 
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