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Unir-se a Jesus em intercessão é um convite  para nos unirmos como uma família global e orarmos 

orações de justiça. Nossas orações fazem ressoar a visão de Jesus por liberdade ... liberdade de 

situações de vulnerabilidade que tiram a vida e liberdade para oportunidades que promovam a vida.   

Ore contra a injustiça opressora que nega a vida. 

Liberdade de situações de vulnerabilidade que tiram a vida  
Exploração 

Pobreza e opressão 

Violência e discriminação 

Pecado 

Vícios 

Exclusão e falta de voz 

Tráfico de seres humanos 

Injustiças escondidas 

Corrupção 

 

Ore a favor de uma justiça que valoriza a vida. 
 

Liberdade para oportunidades que promovam a vida 
Dignidade para todas as pessoas 

Proteção para os mais vulneráveis 
Inclusão para os excluídos 

Capacitação para os explorados 
Salvação 

Escolhas para os que não têm direitos 
Sociedade segura e civil 

Educação e saúde 
Igualdade de gênero e relações corretas 

Liberdade religiosa 
Oportunidades econômicas sustentáveis 

Padrões ambientais 
Estabilidade política 

“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 

 



2 
 

 

 

Como pessoas que oram para que Deus faça justiça, estamos orando pela presença da liberdade e  da 

abundância. 

Não oremos apenas por uma lista de palavras. Peçamos  a Deus que nos ajude a sermos aqueles que 

confrontem as situações de vulnerabilidade com as possibilidades oferecidas pela vida resurreta.  

O evangelho nunca é unilateral - ele nunca está isolado. É um evangelho que proclama, recupera e 

liberta. 

Ao orarmos o testemunho de Jesus de Lucas 4:18-19, visualize a sua oração transitando pelo domínio 

das trevas e da luz. 

  

“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas 

aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da 

vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor.” 

Lucas 4:18-19   

 

Nosso desejo por mudança é muitas vezes encontrada nos Salmos, na forma de um clamor a Deus.  

Ao pedirmos mudanças, em primeiro lugar Deus nos muda, derramando sobre nós o Seu Espírito. 

“O Espírito do Senhor está sobre mim.” Considere as áreas onde o Espírito libera uma combustão de 

vida ao clamarmos a Deus. 

              “SALVA-NOS” 

Ó, Senhor de toda a vida, a terra é Tua e tudo que nela há. 

Teu é o mundo e aqueles que nele vivem. 

Discutimos sobre a política, enquanto os pobres passam fome. 

“Salva-nos.” 

Por uma questão de poder e lucro, oprimimos mulheres e crianças. 

Dizemos que almejamos a justiça, desde que não nos incomode. 

“Salva-nos.” 

Fazemos declarações de unidade, enquanto a perseguição continua 

para os nossos irmãos e irmãs de fé. 

“Salva-nos.” 

Agimos apenas quando há desastres, enquanto negligenciamos o trabalho diário pela paz. 

“Salva-nos.” 
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