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Os resultados da injustiça muitas vezes terminam em conflitos, nos quais os 

inimigos olham um para o outro com ódio, ameaça e um desejo de vingança. O 

nosso mundo nao está livre de frentes de batalha onde a guerra ruge em conflitos 

armados. 

 

• As principais vítimas das guerras de hoje são as mulheres e as crianças, não os 

soldados. 

• O estupro têm sido amplamente utilizados como arma de guerra. As mulheres 

têm sido deliberadamente infectadas com o HIV/Aids ou engravidadas por 

estupro. Elas têm sido usadas para minar, desgraçar e ameaçar o inimigo. 

Como nós, como a Igreja, nos armamos contra a tragédia da guerra? 

“Unir as mãos em oração é o começo de um levante contra a desordem do mundo”. 

     Karl Barth 

O que vemos nas nossas orações? 

“De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol: vi as lágrimas dos 

oprimidos, mas não há quem os console;  o poder está do lado dos seus opressores, e 

não há quem os console.” Eclesiastes 4:1   

O que nos faz ficar irados em relação à guerra? 

A estagiária da Comissão Internacional de Justiça Social do Exército de Salvação, Casey 

O'Brien, concluiu recentemente o Mestrado em Policiamento, Inteligência e Açoes Anti-

Terrorismo. Para Casey, o tema da guerra foi além das linhas inimigas. Ela olhou para o 

preço pago por aqueles soldados que morrem nos campos de batalha ou voltam para 

casa com a sua paz pessoal destruída, e desafiou a sociedade a não aceitar esses fatos. 

Proteger-se contra os horrores da guerra significa aprender com experiências passadas 

de nações que pegam em armas para resolver disputas. 

“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 
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Como Deus responde ao conflito? 

Deus enviou Seu Filho para ser o Príncipe da Paz (Isaías 9:6) para que: 

 

• O Reino de Deus buscasse a paz e protegesse os mais vulneráveis. 

• Os pacificadores surgissem de dentro da Igreja como diplomatas em disputas mundiais 

e civis. 

• A Igreja pudesse ser equipada como um conselheira para aliviar o trauma de soldados 

e vítimas. 

•  A Igreja vivesse sem preconceito, acima da propaganda política que julga os outros 

como inimigos. 

 

Estude sobre um local da atualidade que esteja vivendo uma situação de guerra e ore 

por esta região. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paz, 

  Comissária M. Christine MacMillan - Diretora 

Comissão Internacional de Justiça Social do Exército de Salvação 

 

Deus Libertador, clamamos a Ti dos espaços sofridos e silenciosos 

da guerra, dos lugares de lamento e choro, de pano de saco e 

cinzas, que geram aflição e desespero acima  das estruturas de 

poder e privilégio que persistem em nosso mundo.  Clamamos 

buscando o perdão para a nossa cumplicidade em perpetuar tais 

estruturas. Lamentamos em alto som e expomos a injustiça da 

violência que deve ser nomeada, se queremos que seja desafiada, 

e deve ser transformada em pó e cinzas, a partir das quais pode 

surgir nova vida e esperança para o mundo. 

Amém 


