
Foco de oração: abril 2014       
              

 

Em março deste ano, a Comissão do Status da Mulher realizou sua 58ª sessão  em Nova Iorque, durante 

10 dias sob o tema “Desafios e Conquistas da implementação dos Objetivos do Milênio”. Mulheres 

Ecumênicas, um grupo que inclui algumas salvacionistas, reuniram-se todas as manhãs para devocionais, 

que exploraram o tema principal. O que segue é o material de devocional compartilhado durante 

aqueles dias.  

 

 

1. Tema para o dia: Juntos para responder  

 

Leitura Bíblica: Lucas 18:1-8 (NVI)  

  

“Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar 

sempre e nunca desanimar. Ele disse: ‘Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem 

se importava com os homens. 3 E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente 

a ele, suplicando-lhe: - Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se 

recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: - Embora eu não tema a Deus e nem me importe 

com os homens, esta viúva está me aborrecendo; vou fazer-lhe justiça para que ela não venha 

mais me importunar.’ E o Senhor continuou: ‘Ouçam o que diz o juiz injusto. 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?’.”  

 

Valores usados na leitura para refletir: justiça e perseverança 

  

 Oração:  

Poderoso e eterno Deus, que Tua graça possa reacender em nós um amor pelas pessoas em 

desgraça, para quem a pobreza e a miséria as obrigam a viver em condições deploráveis.  

Desperta, nos corações daqueles que Te chamam de Pai, uma fome e sede por justiça social e 

pelo amor expresso em ação e verdade. Conceda, Senhor, paz nos nossos dias, paz às nossas 

almas, paz às nossas famílias, paz na nossa nação e paz entre as nações. Amém.  

 

2. Tema para o dia: Objetivo do milênio 1: Erradicar a fome e a miséria 

 

Leitura bíblica: 2 Reis 6: 24-30a  

 

(Alerta– O que segue é uma história chocante de desespero e engano!)  

 

“Algum tempo depois, Ben-Hadade, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. 

O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 

oitenta peças[a] de prata, e uma caneca[b] de esterco de pomba, cinco peças de prata. Um dia, 

quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: ‘Socorro, 

majestade!’ 

  



O rei respondeu: ‘Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou 

vinho no tanque de prensar uvas?’ Contudo ele perguntou: ‘Qual é o problema?’  Ela respondeu: 

‘Esta mulher me disse: - Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então 

cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos 

o seu filho, mas ela o havia escondido’. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as 

próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco 

por baixo, junto ao corpo.” 

 

Valores usados na leitura para refletir: a realidade do desespero  

 

Oração: Uma oração para quando estiver sufocado ou em desespero. 

 

Em alta voz clamo ao Senhor; 

elevo a minha voz ao Senhor, 

    suplicando misericórdia. 

Derramo diante dele o meu lamento; 

a ele apresento a minha angústia. 

  

Quando o meu espírito desanima, 

    és tu quem conhece o caminho 

    que devo seguir. 

Na vereda por onde ando 

    esconderam uma armadilha contra mim. 

Olha para a minha direita e vê; 

    ninguém se preocupa comigo. 

Não tenho abrigo seguro; 

    ninguém se importa com a minha vida. 

  

Clamo a ti, Senhor, e digo: 

    Tu és o meu refúgio; 

és tudo o que tenho na terra dos viventes. 

Dá atenção ao meu clamor, 

    pois estou muito abatido; 

livra-me dos que me perseguem, 

    pois são mais fortes do que eu. 

Liberta-me da prisão, 

    e renderei graças ao teu nome. 

Então os justos se reunirão à minha volta 

    por causa da tua bondade para comigo.   

Salmo 142  

 

3. Tema para o dia: Objetivos do Milênio 7: Assegurar sustentabilidade ambiental 

 

Leitura bíblica: Jó 12:7-10  

 

“Pergunte, porém, aos animais, 

    e eles o ensinarão, 

ou às aves do céu, e elas lhe contarão; 



fale com a terra, e ela o instruirá, 

    deixe que os peixes do mar 

    o informem. 

Quem de todos eles ignora 

    que a mão do Senhor fez isso? 

Em sua mão 

    está a vida de cada criatura 

e o fôlego de toda a humanidade. 

 

Tema para refletir: aprender da criação  

 

Oração:  

Deus, nosso Pai, o Senhor tem confiado a nós a terra e nos pediu para compartilhar suas 

riquezas. Dá-nos a coragem de trabalhar duro e fazer os sacrifícios necessários para cumprir o 

Teu propósito. Pedimos isso através de Cristo, nosso Senhor. Amém.   

 

4. Tema para o dia: Objetivos do milênio 8: Parceria global para o desenvolvimento  

 

Leitura bíblica: Apocalipse 22:1-5  

 

Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e 

do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que 

frutifica doze vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já 

não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus 

servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais 

noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará; 

e eles reinarão para todo o sempre. 

 

Temas para refletir: cumprimento da profecia, trabalhar juntos agora para a paz, justiça e 

igualdade.  

 

Oração:  

Espírito Santo, o Senhor pode mudar os nossos corações e nos ajudar a amar. Por favor, muda o 

coração daqueles que desejam guerra, que querem tirar dos outros sua liberdade ou o seu pão. 

Fortalece aqueles que lutam contra a opressão. Reacende no coração de todas as pessoas o 

desejo pela paz e a justiça, e a coragem para implementá-las.  Amém.   


