
Reunião de Oração Mundial da 
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De 1 de setembro a 4 de outubro

https://seasonofcreation.org



Índia
Kuki Rokhum

• Reze pela Índia à medida que enfrentamos eventos 
climáticos cada vez mais severos. Muitas partes da Índia 
foram afetadas por uma intensa onda de calor este ano.

• As chuvas continuam sendo extremamente irregulares, 
causando danos generalizados às culturas e afetando os 
agricultores e a produção de alimentos, o que terá um 
efeito de arrastamento.

• Muitas áreas sofreram graves inundações das quais as 
comunidades ainda estão se recuperando. Muitas outras 
áreas estão enfrentando uma situação de seca que está 
afetando os agricultores.



Escócia
Ben Richards

A Teologia da Criação será apresentada aos líderes internacionais da 
JOCUM no outono; por favor, rezem por : 

• A verdade da Palavra de Deus para trazer mudanças na compreensão -
veja as coisas mais da perspectiva de Deus e arrependa-se, se 
necessário ....

• Validação e expansão do que a criação já está fazendo nos centros da 
JOCUM, tais como produção de biogás, plantio de árvores, manejo de 
terra favorável aos polinizadores, ministérios da agricultura regenerativa e 
manejo sustentável de resíduos alimentares.

• As iniciativas de criação inspiradas pelo espírito cuidam da missão e são 
utilizadas para fazer avançar o Reino de maneiras que nunca sonhamos 
possíveis. 



Perú
Rut Perez

• Ore pelos líderes evangélicos da América Latina, por aqueles que ainda não 
fizeram da injustiça socioambiental uma prioridade. Mas também para aqueles 
que estão abrindo seus conhecimentos e recursos para lutar contra este dano. 

• Rezar pela assinatura do Acordo de Escazú nos países latino-americanos que 
ainda não o fizeram. Este acordo proporciona melhor proteção para os 
defensores dos direitos humanos e do meio ambiente e é uma obrigação em 
nossos contextos.

• Finalmente, rezar por uma maior conscientização de nossas autoridades 
nacionais e representantes nos diferentes países para continuar a agir e 
pressionar pela criação.



Malauí
Charles Bakolo

• Rezar para que nosso sistema legal no Malauí ouça a 
proibição total dos plásticos finos. Há uma batalha legal 
com as empresas de plástico.

• O espírito de unidade para garantir que continuemos a 
preservar nosso meio ambiente no Malauí. 

• Eu ser voluntário em questões de justiça ambiental no 
Malauí porque sou apaixonado. Que Deus me dê a força 
para continuar o trabalho de proteção da criação.



Croata
Melody Wachsmuth

• Um despertar da consciência cristã sobre nosso papel no cuidado 

da criação. 

• Pela coragem, sabedoria e criatividade de indivíduos e grupos que 

defendem e trabalham em nome da criação de Deus. 

• Pelo arrependimento e convicção por parte daqueles que exploram 

e destroem áreas desta magnífica região por ganância e dinheiro.

• Para que a unidade entre cristãos e igrejas seja uma voz para a 

criação de Deus. 



Les Filipinas
Efraim Tendero

• As Filipinas, localizadas na orla do Pacífico, é o país mais afetado por tufões no 
Oceano Pacífico. Todos os anos, pelo menos 20 tufões atingem nossa população. 
Com o aumento da temperatura do oceano, os super tufões estão se tornando mais 
fortes e mais freqüentes.  

• Nós defendemos a justiça climática. Emitimos menos carbono e ainda assim somos os 
mais vulneráveis às perturbações climáticas. Reze para que a comunidade 
internacional considere reduzir as emissões de carbono e aliviar o sofrimento de 
nações insulares do Pacífico como as Filipinas. 

• Rezar para que os funcionários governamentais recém-eleitos tenham a sabedoria e a 
vontade política para prosseguir com o Plano de Ação Nacional sobre Mudança 
Climática que prevê um programa abrangente e integrado de adaptação e resiliência 
climática em todas as Filipinas.



Nigéria
Promise Salawu

• A Nigéria está perdendo suas árvores para o poder da cozinha local e para o 

mercado negro estrangeiro que as envia ao redor do mundo. Por favor, orem para 

que o Senhor ajude as pessoas a entender a importância das árvores e a replantá-

las.

• O Lago Chade, na fronteira com a Nigéria, secou durante a última década, 

destruindo a subsistência de muitas comunidades. Reze para que todos os 

esforços para restaurar o lago dêem frutos.

• O sul da Nigéria foi afetado pela exploração de petróleo, o que resultou na 

destruição de muitas comunidades. Ore para que Deus ajude as OSCs e o governo 

a trabalhar arduamente para restaurar essas comunidades. Reze para que os 

derramamentos de óleo sejam interrompidos e os bunkers ilegais sejam parados.



Alemanha
Judith Gebbe

• Orem pela sabedoria no atual processo de reestruturação do mercado energético 
europeu e por um novo compromisso dos políticos com soluções de energia renovável 
a longo prazo. A Alemanha é um dos principais atores e pode ter um impacto 
significativo no processo.

• Ore pelo conhecimento científico e compreensão, vontade política e apoio local para 
lidar com a matança em massa de peixes em andamento no Rio Oder. Ainda não foi 
encontrada uma solução, mas o problema parece estar ligado ao despejo ilegal de 
esgoto.

• Ore por chuvas moderadas - a Alemanha está passando por uma enorme seca em todo 
o país: o rendimento das colheitas caiu, os níveis de água estão no seu ponto mais 
baixo, os incêndios florestais estão ocorrendo no leste e o solo é queimado em muitas 
áreas. 



Estados Unidos da América, 
Alto Centro-Oeste
Ed Brown

• Clima: Esta região é propensa a tornados de abril a setembro. 
Estes podem ser violentos e são muito menos previsíveis do que 
tempestades maiores, como furacões ou tufões.

• Agricultura: somos um dos maiores celeiros dos Estados Unidos 
(lácteos, trigo, milho, soja) e, portanto, somos vulneráveis a 
mudanças de longo prazo nos padrões climáticos.

• A igreja: muitos cristãos aqui não estão muito conscientes e 
preocupados com a mudança climática. É necessária uma 
chamada de despertar.



Suécia
Johannes Widlund

Reze para que a proteção da criação seja uma 

prioridade nas próximas eleições. 

Rezar pela situação de nossos criadores de renas 

indígenas e de nossos sensíveis ecossistemas árticos.



Austrália
Emma Wyndham Chalmers

• Agradecer ao governo recém-eleito por sua crescente ambição 
de ação climática, incluindo suas metas de redução de emissões 
para 2030.

• Reze para que esta ambição seja apoiada por ações para 
acelerar a transição da Austrália dos combustíveis fósseis para 
as energias renováveis. 

• Ore para que a igreja australiana seja movida para abraçar mais 
profundamente e amplamente nosso chamado cristão de ser 
bons administradores da criação de Deus.



Estados Unidos da América, Pacífico
Noroeste
Peter Fargo

• Para a bênção de Deus sobre o "outro" e uma reconciliação 
guiada pelo Espírito de nossas pequenas diferenças como 
irmãs e irmãos criados à imagem de Deus. - Leste, Oeste, Sul 
e Norte; conservador e liberal; rural e urbano; velho e jovem; 
crente e descrente.

• Para o arrependimento de Jonas e de filhos pródigos como 
nós.

• Para que os corações vejam nosso direito comum a um clima 
seguro, e para que mãos e pés restaurem esse direito.



Brasil
Caleb Rodrigues Soares Santos

• O avivamento começa com os jovens cristãos nas igrejas da região do Vale do 

Jequitinhonha, mudando as crenças de uma salvação apenas da alma, para a 

fé em uma salvação integral.

• Que Deus produza mudanças socioeconômicas que favoreçam o acesso dos 

mais pobres à terra, através da equidade, com a distribuição da riqueza 

produzida, combatendo a concentração da riqueza e a desigualdade na região, 

que ainda é conhecida pejorativamente como "Vale da Miséria";

• E que, simultaneamente com o segundo ponto, haja uma estruturação das 

atividades sócio-econômicas da região através de um caminho progressivo de 

restauração e conservação cada vez mais ecológica da Criação.



República dos Camarões
Ewi Stephanie Lamma

• Senhor, pedimos-Te que dês a nossos líderes a sabedoria de dar às mulheres 

e às meninas plataformas em programas e decisões sobre mudanças 

climáticas. Desta forma, suas vozes podem ser ouvidas e a marginalização de 

grupos vulneráveis pode ser minimizada em nossas comunidades de trabalho. 

• Senhor, inspire a igreja com idéias inovadoras para lidar com a crescente 

poluição à medida que crescemos em desenvolvimento nos Camarões.

• Dê-nos poder, Senhor, e nos forneça recursos que ajudarão sua igreja a 

estabelecer estruturas que apoiem o empreendedorismo e facilitem a 

canalização de vozes rurais para representação em plataformas nacionais e 

internacionais.



Jordânia
Joel Kelling

• Ore pela escassez de água na 

• Jordânia.

• Incêndios florestais no Líbano.

• Desertificação na Síria.



Chifre da África
Oliver Kirui

• O Corno da África (Sudão, Eritréia, Djibuti, Etiópia, Sul do 

Sudão, Uganda, Quênia e Somália) tem passado por 

seca, fome e fome, sendo os últimos anos os piores 

registrados.

• Os efeitos da mudança climática são visíveis e é preciso 

fazer mais para reverter a situação. 

• Ore por uma boa governança, esforços mais concertados 

para enfrentar a mudança climática - medidas de 

adaptação e mitigação e construção de resiliência.



Inglaterra
Ruth Valerio

• Ore pelo governo, pois ele lida com o aumento dos preços da energia 
e a crise do "custo de vida" resultante. Orem por decisões ousadas e 
sábias que nos afastem rapidamente dos combustíveis fósseis e nos 
levem em direção à energia renovável.

• Reze para que o governo use sua presidência da COP para influenciar 
as nações mais ricas a cumprir suas promessas de financiamento para 
aqueles que sofrem os piores efeitos da crise climática - uma crise que 
essas nações mais pobres não causaram.

• Ore pelos ecossistemas, espécies, agricultores e outros afetados pela 
atual seca. Reze para que a chuva venha e que os danos a longo 
prazo a nossos cursos d'água e criaturas sejam minimizados.



Argentina
Fernando Primo Forgioni

• Ore pelos incêndios intencionais em grandes partes 

da Argentina, que estão causando sérios danos 

ecológicos e à saúde das populações vizinhas.

• Para a comunidade cristã na Argentina, que Deus nos 

guie para continuar a tomar medidas concretas para 

cuidar de nossa casa comum.



Hungría
Steve Michmerhuizen

• Ore pelo fim da seca que está afetando todo o país, 
especialmente as vastas áreas úmidas do leste do 
país.

• Para um fim à implacável onda de calor em todo o 
país, tanto nas cidades como no campo.

• Para proteção contra incêndios florestais, que seriam 
muito perigosos devido às condições extremamente 
secas.



Gana
Emmanuel Turkson

• Orem pela cura de nossa terra, pela Reserva Florestal 

Atewa e pelos danos causados pela poluição plástica.

• Ore pela graça para que os líderes cristãos sustentem 

o impulso e o compromisso com a criação.

• Ore pelos programas d'A Rocha Gana, Eco Church, e 

escolas de teologia.



Estados Unidos, Costa Leste
Allen Drew

• Ore pelos legisladores em Washington, DC: que Deus cure as divisões 
partidárias, proteja uma democracia saudável e dê aos nossos representantes 
uma preocupação comum com os impactos crescentes da mudança climática.

• Ore por nossa transição energética: Que Deus ajude os Estados Unidos a 
acelerar sua transição dos combustíveis fósseis para um futuro de energia 
limpa, para que possamos criar empregos, priorizar o empoderamento das 
comunidades mais vulneráveis e ajudar significativamente o mundo a manter 
o aquecimento global abaixo de 1,5°C.

• Ore pela Igreja: Que o Espírito Santo construa e fortaleça o movimento dos 
cristãos que estão tomando medidas significativas sobre a crise climática e 
defendendo os mais afetados por ela.



África do Sul
Rachel Mash

• Reze pelas pessoas afetadas pelas inundações em Durban, onde mais 
de 500 pessoas perderam suas vidas. Algumas famílias nunca 
encontraram os corpos de seus entes queridos e outras ainda se 
encontram em enfermarias.

• Para o Clima Sim! (Cúpula Ecumênica da Juventude Climática) que 
acontecerá nos dias 16-17 SEP em Johannesburg, Lilongwe e Nairóbi. 
Reze para que você se inspire e tenha poder.

• Para Elizabeth, o Porto enfrenta o dia zero à medida que a água se 
esgota. Eles recorreram à perfuração que pode ter um impacto a longo 
prazo nas águas subterrâneas.



Irlanda do Norte
Michael Jemphrey

• Rezar pela restauração de turfeiras - (atualmente turfeiras degradadas 
emitem 6% de nossas emissões de CO2. Em 2022, foi adotada uma 
política para restaurá-los.

• Em 2022, finalmente, temos uma lei climática para atingir zero emissões 
líquidas de CO2 até 2050. Um desafio para o setor agrícola, com foco 
em produtos lácteos. Rezar por uma sábia gestão da terra e o uso da 
tecnologia.

• A comunidade evangélica é forte, mas está apenas começando a 
acordar para o mandato bíblico de cuidar da criação. Chris Wright, autor 
da Missão de Deus, é influente a este respeito.



Quênia
Joe Bonga

• Reze para que o novo governo priorize políticas para proteger a 
criação.

• Que os programas de ação climática serão financiados e que os 
jovens poderão participar. 

• Para que a Igreja adote uma abordagem holística para o 
cuidado com a criação e o cuidado com o meio ambiente.

• Pela vida selvagem e pela coexistência ecológica, e por 
soluções para a fome e a insegurança alimentar causada pela 
mudança climática. 



Portugal
Júlio Reis

• Elogie a bela paisagem mediterrânea.

• Rezar pela libertação dos incêndios florestais 

provocados pelo homem.

• Orem para que os cristãos portugueses cuidem da 

terra.



Obrigado por participar da reunião 

de oração global de hoje.


