2º dia – Terça-Feira (06/03)
Juntos orando pela justiça em nosso País.
Rm. 13:3-7 Pois os governantes não devem ser
temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você
quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o
bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o
seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois
ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus,
agente da justiça para punir quem pratica o mal.
Portanto, é necessário que sejamos submissos às
autoridades, não apenas por causa da possibilidade
de uma punição, mas também por questão de
consciência. É por isso também que vocês pagam
imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus,
sempre dedicadas a esse trabalho.
Dêem a cada um o que lhe é devido: Se imposto,
imposto; se tributo, tributo; se temor, temor; se honra,
honra.
Hoje no Brasil nós estamos vivendo uma crise moral
nas esferas dos três poderes:
As pessoas não confiam no responsável pelo poder
executivo.
As pessoas estão decepcionadas com os
representantes do poder legislativo.

As pessoas estão inseguras com o comportamento
dos representantes do poder judiciário.
Muitos brasileiros estão revoltados, falam mal,
amaldiçoam, ironizam, desrespeitam, afrontam e
despreza todas as instancias do poder judiciário.
Mas nós como igreja temos a responsabilidade de orar
e pedir a Deus que levante juízes tementes a Deus e
que julgue com justiça as demandas do nosso povo.
Tt 3:1-2 Lembre a todos que se sujeitem aos
governantes e às autoridades, sejam obedientes,
estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom,
não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e
mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos
os homens.
Fomos chamados para abençoar a nossas autoridades
ITM 2:12 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.
Jamais difamar ou blasfemar contra as autoridades Êx
22:28 "Não blasfemem contra Deus nem amaldiçoem
uma autoridade do seu povo.
Devemos tratar a todos com o devido respeito: amar
os irmãos, temer a Deus e honrar o rei. IPed 3:13-17
Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade

constituída entre os homens; seja ao rei, como
autoridade suprema, seja aos governantes, como por
ele enviados para punir os que praticam o mal e
honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de
Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a
ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas
livres, mas não usem a liberdade como desculpa para
fazer o mal; vivam como servos de Deus. Tratem a
todos com o devido respeito: amem os irmãos, temam
a Deus e honrem o rei.
Temos que orar ao Senhor porque Ele reina acima de
todos os reis da terra Pv 8:15-16 Por meu intermédio
os reis governam, e as autoridades exercem a justiça;
também por meu intermédio governam os nobres,
todos os juízes da terra.
O Senhor é quem de fato governa a terra, por isso que
devemos pedir a Ele que domine os corações das
autoridades Sl 22:27-28 Todos os confins da terra se
lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as
famílias das nações se prostrarão diante dele,
pois do Senhor é o reino; ele governa as nações.
Vamos orar por juízes realmente justos para que povo
o se alegrem Pv 29:2 Quando os justos florescem,
o povo se alegra; quando os ímpios governam,
o povo geme.
Vamos crer que o Senhor pode mudar a situação do
Brasil através das nossas oração pois o coração do rei

está nas mãos do Deus Pv 21:1 O coração do rei é
como um rio controlado pelo Senhor; ele o dirige para
onde quer.
Temos o mandamento de orar pela nossa cidade para
que tenhamos paz Jr 29:7 E procurai a paz da cidade,
para a qual fiz que fôsseis levados cativos, e orai por
ela ao Senhor: porque na sua paz vós tereis paz.
Permitam-me parafrasear este texto:
1.

Procurai a paz do Brasil

2.

Orai pelo Brasil ao Senhor

3.

Porque na paz do Brasil, nós teremos paz.

1.

Isso só será possível se agirmos de maneira
correta.
Fazendo nossa parte como cristãos, respeitando,
obedecendo, honrando e dando o que é devido as
nossas autoridades.

2.

Orando pela nossa justiça. O nosso Brasil só terá
ordem e progresso se a justiça cumprir o seu
papel corretamente.
Sabemos que tem juízes que não temem a Deus e
nem aos homens, mas se persistirmos em oração
Deus pode mudar tudo Lc 18:1-7 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 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 fazendoos esperar?
Vamos continuar orando juntos pelo Brasil sem
desanimar e Deus vai mudar a nossa sorte.
Nós ainda vamos ter muito orgulho da nossa não
querida e amada
Nosso povo será liberto da corrupção que alastra e
teremos nossa dignidade restaurada. ITm 2:1-3 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.
Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador.

