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Reflexão 

Em seu livro, O mundo não é nosso para que o salvemos (The World is not ours to 
Save), o Reverendo Tyler Wigg-Stevenson propõe nove modelos de ativismo 
distintamente cristão.  Ele intitula o primeiro de Sacerdotal, que descreve uma 
intervenção por meio da oração e do jejum corporativo e individual, para o bem 
comum.  Ele, então, escreve: 

 “Esta não é uma simples oração para batizar nossas atividades; em vez disso, 
é uma busca genuína para saber a vontade de Deus e pedir Sua intervenção e 
força.” 

 “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, para que tenhamos 

uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade.” (1 Timóteo 2:1-2)   

Reflexão                                                                                          

Embora Deus seja onisciente, onipotente e onipresente, Ele escolhe deixar-nos ajudá-
lO a mudar o mundo por meio de nossas orações.  A mensagem do evangelho é 
universal – não é limitada a uma nação, a um gênero ou linhagem.  Deus ama todo o 
mundo e mandou Seu Filho para salvar os pecadores.  Ninguém está fora da 
misericórdia de Deus ou fora do alcance da salvação que Ele oferece. 

Chamados para ser o povo de Deus (O relatório da Comissão Internacional de Vida 
Espiritual) confirma, na seção “Chamado à Vida Interior”, a necessidade para 
“renovação da oração fiel, disciplinada e persistente”, afirmando que “o cultivo 
constante da vida interior é essencial à nossa vida de fé e à nossa capacitação para a 
batalha”.   

Nossa vida não é apenas para boas obras.  O “como” e o “por quê” de nossos atos são 
tão significativos quanto as ações em si.  Ser ativo no Reino de Deus, sem o poder e a 
presença de Deus dirigindo e capacitando as atividades, é ficar limitado no potencial e 
nos resultados e, talvez, até na própria visão. 

Oração 

Senhor, ao Te servirmos no mundo, que nos alegremos sempre em Ti, oremos 
continuamente, agradeçamos em todas as circunstâncias, pois sabemos que esta é a 
vontade de Deus para nós (baseado em 1 Tessalonicenses 5:16-18). 

Oração 

Senhor, ao nos engajarmos a servir nosso mundo, que coloquemos nossa esperança 
em Ti, pelo povo e por suas circunstâncias.  Ao nos erguermos de nossas orações, para 



agir, pedimos que não façamos apenas o que Tu requeres de nós, mas que façamos de 
nosso trabalho um ato de adoração. 

Oração 

Grite, não te detenhas! (Isaías 51:1) Este não é um tempo para falar suavemente.  Os 
riscos são muito altos, o povo de Israel está em um caminho escuro, sua postura é 
piedosa, mas suas ações são más.  O profeta Isaías toca sua trombeta – “O povo de 
Deus é fingido; ele jejua em público para se sentir bem em particular; faz alarde da 
virtude, mas pratica o vício; sua forma de retidão afoga-se em sua hipocrisia.” Então, o 
profeta dá um suspiro profundo, e muda o tom: “Ainda é tempo de adorar e orar e ficar 
em silêncio, mas a verdadeira retidão não fica aprisionada no interesse próprio. O 
jejum converte-se em alimento ao faminto, a oração se traduz em abrigo para o que 
tem frio, a adoração inspira o trabalho de aliviar o fardo do pobre, o oprimido recebe 
as chaves para destrancar aquilo que o oprime.” A luz da justiça irrompe no amanhecer 
de um novo dia. E o Deus que espera que a hipocrisia retroceda e a injustiça seja 
derrotada sussurra: “Eis-me aqui”. 

                         (Extraído de Quando a Justiça é a Medida – When Justice is the Measure) 

Oração: 

O mundo para Deus!  O mundo para Deus! 
Não há nada mais que satisfaça a fome de minha alma. 
Vejo crianças abandonadas, vejo as lágrimas que caem 
Dos olhos das mulheres que uma vez estiveram felizes, mas que não sorriem mais; 
Vejo o pecado e a dor daqueles que vivem na escuridão; 
Vejo em terras distantes o faminto e oprimido. 
Mas eis que numa colina está o Calvário! O Calvário! 
 
O mundo para Deus! O mundo para Deus! 
Dou meu coração! Farei a minha parte! 
O mundo para Deus!  O mundo para Deus! 
Dou meu coração!  Farei a minha parte! 
           
 (Tradução livre do Cântico 830 do Cancioneiro em inglês) 

 


