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“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. 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?’” (Lucas 18:1-8 NVI). 
 

 
Reflexão 
Se um juiz injusto responde à pressão constante, quanto mais um Deus grande e amoroso nos 
responderá?  Se sabemos que Ele nos ouve, podemos crer que Ele ouve os nossos clamores por 
ajuda. 
 
Acreditamos que Deus não apenas responde as nossas orações pessoais, mas também aquelas 
orações que oferecemos em favor deste mundo que geme sob o peso da injustiça? 
 
Oração* 
Deus Eterno, sopra o Teu Espírito Santo em nossos corações, para que possamos estabelecer 
uma comunidade global de confiança e irmandade, justiça e paz. Ilumina a escuridão das nossas 
mentes para que possamos ver a Tua luz, pensar os Teus pensamentos e Te servir. Através do 
poder de Jesus Cristo. Amém. 
* Adaptado do Livro de Oração Comum 

 
Reflexão 
O Senhor reina para sempre. Ao vermos sofrimento, dor e conflito, nos sentimos derrotados ou 
somos movidos a reagir? Somos parte da solução? 
 

 

Sei que o Senhor defenderá 
    a causa do necessitado 

e fará justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças 
    ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. 

Salmos 140:12, 13. 
 

 



 
Oração* 
Deus misericordioso, colocamos diante de Ti as pessoas pobres e negligenciadas que seria tão 
fácil esquecermos: os desabrigados e destituídos, os idosos e doentes, e todos os que não têm 
quem cuide deles. Ajuda-nos a trazer cura àqueles cujo corpo e espírito estão quebrantados, 
tornando a sua tristeza em alegria. Através do poder de Jesus Cristo que, por nós, tornou-Se 
pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Amém.  
* Adaptado do Livro de Oração Comum 

 
Reflexão 
Qual é o meu papel em promover a paz, justiça e relacionamentos saudáveis na minha casa, 
igreja e comunidade? 
 

 
Salmos 146 

 

 
Oração* 
Senhor Deus, olha com compaixão para as pessoas que têm a injustiça, o terror, a doença e 
ameaças de morte como companheiros constantes.  Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a 
eliminar a crueldade de um para com o outro. Fortalece aqueles que buscam estabelecer 
igualdade através da lei e oportunidades iguais para todos. Concede que todos possam 
desfrutar de uma porção justa das riquezas desta terra. Através do Senhor Jesus Cristo nosso 
Senhor. Amém.   
* Adaptado do Livro de Oração Comum 

 
Reflexão 
Para então...servir! 
 

 
Salmos 139 

 

 
Oração*  
Pai Celestial, assim como Jesus veio para servir e não ser servido, pedimos que abençoes todos 
os que seguem nos Teus passos e se oferecem para o Teu serviço. Ao ministrar para os seus 
inimigos, os necessitados, os excluídos e desconhecidos, que possam fazê-lo com sabedoria, 
paciência e coragem como um marco de amor Àquele que deu Sua vida por todas as pessoas. 
No nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.  
* Adaptado do Livro de Oração Comum 
 


