Como orar pelo nosso mundo
durante a crise
Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de
acordo com a sua vontade, ele nos ouve.
1 João 5:14 (NVI)

Esses tópicos de oração foram reunidos a partir dos funcionários, parceiros e amigos da Tearfund que
são afetados e estão trabalhando na resposta à emergência global da pandemia de Covid-19.

Pelas pessoas com a Covid-19. Que elas tenham acesso aos cuidados médicos
de maneira oportuna e eficaz, de modo que possam resistir aos efeitos do vírus
e se recuperar.

Pelas famílias das pessoas diagnosticadas com a Covid-19. Que Deus possa
protegê-las de serem infectadas e lhes conceda as forças necessárias para que
possam oferecer seus cuidados com amor e lidar com as circunstâncias difíceis.

Pelos parceiros da Tearfund, que também são afetados pela crise da Covid-19
mas continuam trabalhando a fim de ajudar as pessoas mais vulneráveis. Que
Deus lhes dê forças, sabedoria e os recursos de que necessitam para continuar
levando esperança aos que precisam.
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Pelos governantes e tomadores de decisão. Que Deus lhes dê sabedoria e
integridade para tomarem as decisões e as medidas corretas a fim de ajudar os
mais vulneráveis em seus países.

Pelas pessoas que vivem em países onde a governança nacional é frágil, a
sociedade está fragmentada e o sistema de saúde não é capaz de prover
respostas oportunas e eficazes. Que o Espírito de Deus dê aos diversos setores
da sociedade a oportunidade de unir esforços e oferecer respostas conjuntas
em favor dos mais necessitados.

Pelas pessoas que vivem em comunidades pobres e desamparadas e que se
encontram gravemente afetadas pela quarentena que está em vigor, sendo
que muitas delas agora enfrentam, além da ameaça do vírus, a possibilidade
de passar fome. Que Deus desperte um profundo senso de solidariedade e
compaixão no coração daqueles que têm mais, para que possam compartilhar
o que têm – mesmo que seja pouco – com aqueles que têm menos.

Pelas mulheres que se encontram em confinamento junto de seus agressores.
Para que os agressores parem de cometer abusos e escolham se arrepender e
buscar ajuda.

Pelas crianças e pelos adultos vulneráveis, que estão expostos a níveis
crescentes de ansiedade e estresse. Que Deus lhes conceda as ferramentas
para que desenvolvam a resiliência necessária para lidarem com esses tempos
difíceis.

Pelas igrejas locais em todo o mundo – seus líderes e seus membros. Que a
igreja global entenda o que está acontecendo e possa discernir a voz de Deus
em meio à incerteza e à dor. Que Deus permita que a igreja repense sua
teologia e prática, e seja uma verdadeira testemunha de Cristo.
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Pelos líderes teológicos. Que possam dar orientações teológicas e espirituais
em como responder à pandemia.

Pelas pessoas que estão na linha de frente: profissionais da saúde, agentes de
segurança, agricultores, fornecedores de alimentos, etc. Que Deus lhes dê
forças, amor, esperança e proteção para que possam continuar prestando seu
trabalho imprescindível e de valor incalculável que sustenta nossas
comunidades.
Pelas organizações não governamentais e instituições beneficentes que estão
tentando responder a esta pandemia e seus efeitos. Que Deus continue lhes
suprindo com recursos para que possam ajudar os mais vulneráveis, e com
sabedoria para usarem tais recursos de maneira eficaz.

Pelos nossos doadores generosos que, por meio de sua contribuição
compassiva, amorosa e fiel, permitem que os nossos parceiros em todo o
mundo ajudem os que mais precisam. Que Deus continue a prover-lhes em
suas necessidades e que eles mantenham a chama da solidariedade acesa.

Por toda a humanidade. Que Deus nos conceda a oportunidade de termos
nossos corações, ouvidos, olhos e espíritos abertos, de maneira que possamos
discernir o que Deus está nos falando e sermos suficientemente humildes para
fazer as mudanças necessárias.

Pela regeneração de toda a criação, inclusive da humanidade. Que Deus nos
ajude a repensar e remodelar o nosso relacionamento com toda a criação.
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Deus de amor e luz,
Neste momento de medo, dá-nos a tua paz.
Neste momento de isolamento, dá-nos a tua presença.
Neste momento de enfermidade, dá-nos a tua cura.
Neste momento de incerteza, dá-nos a tua sabedoria.
Neste momento de trevas, brilha a tua luz sobre todos nós.
Em nome de Jesus, amém.

4/4

