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O mundo para Deus 
 
Oração 

 
O mundo para Deus! O mundo para Deus!  
Nada mais satisfará a fome da minha alma  

Eu vejo crianças abandonadas, eu vejo as lágrimas que derramam 
Dos olhos de mulheres, uma vez alegres, não sorriem mais;   

Eu vejo os pecados e a dor daqueles que vivem na escuridão;  
Eu vejo em terras distantes o faminto e oprimido.  

Olhe! Num monte, Calvário! Calvário! 
 

Evangeline Booth (v 1.) 

 

Reflexão 
 

 “De fato, eu, o Senhor, não mudo...Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja 
alimento em minha casa. Ponham-me à prova”, diz o Senhor dos Exércitos, “e vejam se não vou abrir as 
comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las”. 
(Malaquias 3:6, 10). 
 
Como comprender a graça de Deus e a sua promessa de provisão num mundo que vive com a fome, a 
seca, o crime, o ódio, a corrupção e divisão, em que poucos têm muito e muitos têm pouco?  
 
O coro da música citada acima diz, ‘O mundo para Deus! Darei o meu coração! Farei a minha parte’.  
 
Malaquias foi enviado para ser um profeta a um povo que havia se mostrado digno de punição, mas ele 
transmitiu uma mensagem de esperança.  Podemos nós, assim como Malaquias, nos vermos como 
recipientes da palavra de Deus ao seu povo? Avaliemos a profundeza do nosso compromisso, a 
sinceridade da nossa adoração e a integridade do nosso viver.  
 
Clamamos a Ti ó Deus em oração!  
 
Oração 
O mundo para Deus! O mundo para Deus!  
Um chamado às armas aos soldados de sangue e fogo:  
Vá com a santa Bíblia. Suas palavras trazem paz e vida 
Às multidões que lutam com o crime, a ganância e o conflito 
Vá com suas canções de misericórdia, mostre Cristo em atos de amor 
Proclame o sofrimento da cruz, o sacrifício de Deus;   
Olhe! Num monte, Calvário! Calvário!  



(v 2) 
 
Oração 
O mundo para Deus! O mundo para Deus!  
Para isso, Senhor Deus, dê à minha alma fogo consmuidor.  
Dê fogo que torna homens heróis, que torna fraqueza em força.  
O fogo que dá a coragem de sofrer em nome da luta,  
O fogo que transforma o medo em ousadia Pentecostal, 
O fogo que me torna disposto a viver ou morrer por Cristo;  
Pois olhe! Num monte, Calvário! Calvário!  

 (v 3) 
 
Oração 
O mundo para Deus! O mundo para Deus!  
Eu dou o meu coração! Farei a minha parte!  
O mundo para Deus! O mundo para Deus! 
Eu dou o meu coração! Farei a minha parte!  

(coro) 
 
Senhor, não permita que apenas façamos o bem ou que apenas venhamos a socorrer as pessoas através 
dos nossos serviços de emergência. Ajuda-nos a não apenas representá-Lo ou apenas trabalhar, mas 
assegurar que compartilhemos a mensagem de esperança e desafio a um mundo que vive fora dos 
padrões que o Senhor planejou. Ajuda-nos…a trazer as nossas ofertas ao templo, para que haja 
suficiente para todos e para que tuas bênçãos abundantes possam ser derramados sobre o Teu povo.   
 
Veja a ‘Visão do perdido’ de William Booth: 
http://www.youtube.com/watch?v=ky0DDwYzak8 
 
Algumas imagens podem ser pertubadoras. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ky0DDwYzak8

