11º dia- Quinta-Feira (15/03)
Juntos orando pelas Eleições de 2018
Texto: Rm. 13:1-2 Todos devem sujeitar-se às
autoridades governamentais, pois não há autoridade
que não venha de Deus; as autoridades que existem
foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se
rebela contra a autoridade está se colocando contra o
que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem
trazem condenação sobre si mesmos.
Em 2018, no dia 3 de Outubro, vamos votar e legitimar
no poder, na liderança do Brasil:
1.

O futuro Excelentíssimo Senhor presidente do
Brasil.

2.

Os senadores

3.

Os deputados federais e estaduais

A nossa nação estará nas mãos destes lideres que a
Bíblia chama eminência.
O destino do Brasil está nas mãos de Deus, mas
também estará nas mãos desta nova liderança que
será eleita com a nossa participação, o povo
evangélico.
Devemos orar pelos candidatos, pela campanha, pelo
povo que vai votar.
Vamos pedir para que Deus dê sabedoria ao povo
brasileiro para escolher lideres pacificadores.

Nossa intercessão é no sentido de que Deus possa
abençoar as nossas autoridades com temor a Deus,
discernimento das necessidades do nosso povo ITm
2:1-2 Antes de tudo, recomendo que se façam
súplicas, orações, intercessões e ação de graças por
todos os homens; pelos reis e por todos os que
exercem autoridade, para que tenhamos uma vida
tranqüila e pacífica, com toda a piedade e dignidade.
Piedade. A palavra piedade vem do latim e tem dois
sentidos:
1.

2.

Significa devoção, santidade, temor de Deus e
amor às coisas religiosas.
Significa compaixão, fé, amor ao próximo e
interesse pela necessidade das pessoas.

Viver piedosamente é cumprir o grande
mandamento Mt 22:37-40 Respondeu Jesus: " ‘Ame
o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda
a sua alma e de todo o seu entendimento’. Este é o
primeiro e maior mandamento. E o segundo é
semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si
mesmo’. Destes dois mandamentos dependem toda
a Lei e os Profetas".
Portanto é nosso dever orar para que as nossas
autoridades não venham impedir a vida religiosa,
proibindo o exercício do nosso chamado.

Proibindo nossas reuniões de ensino e adoração,
proibindo pregar o evangelho ou perseguir a
liderança cristã.
Então, juntos vamos interceder para que depois do
pleito eleitoral tenhamos uma vida tranquila e
pacífica, com toda a piedade e dignidade.
É nosso dever orar, mas também é nossa
responsabilidade escolher os melhores candidatos.
Deus é poderoso para colocar e tirar quem Ele
quiser, mas as prerrogativas de colocar e tirar foram
dadas a nós.
É possível colocar no poder alguém que Deus não
queira? Os 8:4 O meu povo escolheu reis sem me
consultar e nomeou governadores sem a minha
aprovação. Com a sua prata e com o seu ouro,
fizeram ídolos e por isso serão destruídos.
Vamos escolher lideres que saibam fazer justiça na
nossa sociedade.
Então, povo de Deus vamos juntos orar e escolher
com graça e sabedoria de Deus os nossos
governantes em 2018.

