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Em novembro deste ano, líderes mundiais se 

reunirão para a cúpula climática mais importante 

desde o emblemático Acordo de Paris de 2015. A 

COP26 (26ª convocação da Conferência das Partes 

das Nações Unidas sobre Mudança Climática) 

está sendo organizada pelo governo do Reino 

Unido e acontecerá em Glasgow, na Escócia. 

Essas negociações climáticas anuais da ONU são 

fundamentais para a construção de um consenso 

global no que tange à ação e justiça climáticas.

Esta cúpula é particularmente significativa, ainda 

mais pelo fato de ter sido adiada em um ano em 

virtude da pandemia do coronavírus. Lideranças 

de diferentes partes do mundo se reunirão para 

avaliar o progresso feito nas questões relacionadas 

à mudança climática e assumir compromissos para 

o futuro. O aquecimento em nosso mundo continua 

aumentando, e a cada fração extra de grau, nosso 

clima fica mais instável, mais imprevisível e mais 

comunidades são empurradas para a beira do 

abismo enquanto o mundo se modifica ao redor 

delas. Desde a Revolução Industrial, nosso planeta 

vem se aquecendo a uma taxa sem precedentes 

devido à atividade humana e está cerca de 1,3 °C 

mais quente do que antes desse período. 

A ciência é clara: precisamos manter o aquecimento 

abaixo de 1,5 °C a fim de evitar impactos 

catastróficos em nosso planeta e nas comunidades 

mais vulneráveis a tais impactos climáticos. 

Contudo, os atuais compromissos assumidos 

pelas lideranças mundiais para enfrentar a crise 

O QUE É A COP26 E POR QUE 
ELA É TÃO IMPORTANTE?

climática significariam que o aquecimento do 

nosso planeta poderá atingir 2,4 °C – uma sentença 

de morte para muitas comunidades ao redor 

do mundo. Precisamos que as lideranças sejam 

mais ambiciosas e ajam rapidamente para que 

consigamos não ultrapassar o limite de 1,5 °C com 

o qual se comprometeram durante as negociações 

climáticas de 2015 em Paris. Precisamos que as 

lideranças de todas as nações ouçam as vozes 

das pessoas ao redor do mundo que já estão 

enfrentando mudanças climáticas desastrosas 

e promovam uma recuperação da pandemia e 

compromissos climáticos que garantam um mundo 

mais seguro para que todos nós floresçamos. 

Este guia foi criado para ajudar você a orar pela 

COP26 e pelos desafios da realidade da mudança 

climática. A cada semana um tema específico é 

coberto e adicionamos motivos de oração ao final 

de cada explicação. Há também ideias de orações 

criativas para possibilitar que você ore de novas 

maneiras, tanto individualmente, quanto com quem 

mora com você ou com sua comunidade local. 

Sugerimos que você use este guia nas oito semanas 

que antecedem a conferência, mas sinta-se à 

vontade para também usá-lo sempre que puder!

Você também pode usar as estações de orações 

criativas para montar uma sala de oração 24 Horas 

com o tema da COP26. Descubra mais sobre as 

salas de oração 24 horas em  24-7prayer.com/

prayerrooms (em inglês).
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UNIDAS

SEMANA 3 
TOMADORES DE DECISÕES E LÍDERES

SEMANA 4 
DESIGUALDADE

SEMANA 5 
MUDANÇA CLIMÁTICA E AS PESSOAS MAIS 

POBRES DO MUNDO

SEMANA 6 
OS RECURSOS DA TERRA

SEMANA 7 
ATIVISTAS GLOBAIS

SEMANA 8 
UMA GRANDE AMBIÇÃO
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SEMANA 1:  
“PRATICAR O QUE DIZ”

  
Vá para a página 13

SEMANA 1 
DE 6 A 12 DE SETEMBRO

TEMA DA SEMANA  
ANFITRIÕES DA COP26: GLASGOW – REINO UNIDO

Cada conferência da COP é sediada por uma 

nação específica. Assim, esta semana vamos orar 

pelos anfitriões da COP26 – o Reino Unido. É da 

responsabilidade da nação anfitriã, coordenar 

e estabelecer objetivos para as negociações e 

persuadir os países a cooperarem. A fim de que 

sejam anfitriões bem sucedidos, precisamos que 

o Reino Unido “pratique o que diz” ao buscar 

conduzir outros a realizar as ações climáticas de 

que necessitamos. 

Nesta semana, vamos também orar pela cidade 

sede da conferência – Glasgow. A própria cidade 

precisa continuar colocando “a casa em ordem” 

a fim de liderar pelo exemplo, como sede das 

negociações. Isso significa tomar medidas em 

relação à mudança climática, mas também 

preparar-se para sediar um evento internacional 

tão grandioso. É preciso trabalhar muito para que 

os voluntários e os locais estejam prontos a tempo 

para que as negociações possam acontecer de 

maneira segura e bem planejada, orquestrando as 

dezenas de milhares de pessoas de toda a ONU, da 

sociedade civil e do público em geral, necessárias 

para que esta cúpula seja um sucesso.

 » Sabedoria, orientação e ambição para os 
negociadores do Reino Unido e por Alok 
Sharma, presidente da COP26.

 » Força, encorajamento e avanço prático para 
os que estarão em Glasgow, trabalhando 
para garantir que os espaços estejam 
prontos e seguros em relação à Covid.

 » Para que o Reino Unido seja ambicioso 
no estabelecimento dos objetivos para a 
COP26 e gere confiança para que, assim, as 
nações possam se reunir em novembro a fim 
de enfrentar esta crise climática global.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
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SEMANA 2:  
“CONVERSA DELICADA”

  
Vá para a página 14

SEMANA 2 
DE 13 A 19 DE SETEMBRO

TEMA DA SEMANA  
A REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS

Esta semana, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas (AGNU) – o único órgão com representação 

universal da ONU – se reunirá para discutir, 

debater e fazer recomendações sobre assuntos 

relacionados à paz e à segurança internacionais. 

Este será um ponto primordial na preparação 

para a COP26. Os bons resultados oriundos dessa 

reunião da Assembleia gerarão impulso e ajudarão 

a estabelecer as bases para o sucesso na COP26.

Talvez você não tenha ouvido falar da AGNU 

antes, mas provavelmente você já viu imagens 

de políticos falando na Assembleia Geral da ONU 

nos noticiários. As reuniões da Assembleia são 

eventos primordiais nos quais os países se reúnem 

para discussões acerca de questões internacionais. 

A AGNU desempenha um papel significativo no 

processo de criação de leis internacionais, bem 

como dá início a ações políticas, econômicas, 

humanitárias, sociais e jurídicas que têm 

beneficiado a vida de milhões de pessoas em todo 

o mundo.

 » Por sabedoria e discussões pacíficas para os 
que participarão da reunião da AGNU.

 » Para que os que fazem parte da AGNU 
tomem decisões que beneficiem todas as 
pessoas, especialmente aquelas que menos 
contribuíram para a crise climática, contudo, 
vivem na linha de frente enfrentando seus 
impactos desastrosos todos os dias.

 » Por resultados benéficos e frutíferos que 
produzam impactos duradouros.
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SEMANA 3:  
“ORAÇÕES POR MUDANÇAS”

  
Vá para a página 15

SEMANA 3 
DE 20 A 26 DE SETEMBRO

TEMA DA SEMANA  
TOMADORES DE DECISÕES E LÍDERES

Esta semana estaremos orando pelos delegados 

e participantes da COP26. Milhares de pessoas 

estarão planejando sua ida ao maior evento 

internacional deste ano. Cada país terá um grupo 

de representantes que negociarão em nome de 

seus países. Infelizmente, nos últimos anos, alguns 

negociadores tentaram diminuir o nível de ambição 

em relação às ações climáticas.

Outros participantes importantes virão dos próprios 

governos nacionais. Serão chefes de estado como 

Boris Johnson, Emmanuel Macron e Joseph Biden. 

Os ministros do meio ambiente dos governos 

participantes também desempenharão um papel 

importante nas negociações dos compromissos 

climáticos de seus países. 

Junto a esses atores mais políticos estarão os 

representantes do poder financeiro, que são as 

instituições financeiras, tais como o Banco Mundial. 

Essas partes interessadas da área financeira detêm 

o poder do financiamento das grandes mudanças 

de que precisamos na sociedade a fim de reduzir 

nossas emissões. 

Aqui está a lista dos participantes pelos quais orar:

 » Negociadores de cada país 

 » Chefes de estado

 » Ministros do meio ambiente dos governos 
participantes

 » Banco Mundial

 » Presidente da COP26, Alok Sharma, membro do 
parlamento britânico

 » Por um processo de decisão coeso e 
para que haja comunicação clara entre os 
negociadores nacionais.

 » Ousadia para as lideranças: para que sejam 
ambiciosas ao tomarem decisões que 
garantam um mundo mais seguro para 
todos.

 » Sabedoria e orientação para os chefes de 
estado e ministros de governo ao trazerem 
à mesa as prioridades de seus países; e para 
que as vozes dos que são mais afetados 
pela mudança climática sejam amplificadas 
e levadas à sua apreciação.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
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SEMANA 4:  
“AMARRADO COM NÓS” 

  
Vá para a página 16

SEMANA 4 
DE 27 DE SETEMBRO A 3 DE OUTUBRO

TEMA DA SEMANA  
DESIGUALDADE

Durante as próximas três semanas estaremos orando pelas três 
principais reivindicações da campanha Reiniciar 21, da Renovar 
Nosso Mundo . Ao longo destas três semanas você poderá 
participar com oração e ação, assinando o abaixo-assinado do 
movimento Renovar Nosso Mundo que apela aos governantes 
e lideranças pela garantia de uma recuperação limpa e justa da 
pandemia. As três prioridades da campanha são:

 » O cancelamento das dívidas;

 » a manutenção do aquecimento global em níveis seguros; 

 » a proteção das florestas.

Ao garantir o cancelamento das dívidas, a manutenção do 
aquecimento global em 1,5°C e o cuidado das florestas, 
podemos ir bem longe no sentido de promover uma 
recuperação limpa e justa da pandemia para todas as nações.

Vamos começar orando pelo cancelamento das dívidas.

Pela primeira vez na história, a desigualdade poderá aumentar 
em todos os países ao mesmo tempo. Durante a pandemia de 
Covid-19, foram necessários apenas nove meses para que as 
fortunas dos mil maiores bilionários voltassem aos níveis pré-
pandêmicos, ao passo em que para os mais pobres do mundo, a 
recuperação poderá levar mais de uma década para acontecer. 

A desigualdade é vista de maneira mais aguda na questão da 
dívida nacional dos países mais pobres. A dívida nacional é a 
quantidade de dinheiro que um governo deve aos credores 
do estado. Precisamos combater a questão da escalada da 
dívida para darmos aos países mais pobres o respiro financeiro 
para que possam se recuperar da pandemia. O cancelamento 
das dívidas é um ato fundamental de justiça climática. Com 
o cancelamento das dívidas dos países mais pobres, isso lhe 
permitirá gastar mais dinheiro em seus sistemas de saúde, 
se recuperarem da pandemia e poderem se equipar para a 
adaptação à mudança climática.

 » Por avanços no cancelamento 
de dívidas e por um processo 
decisório que seja generoso.

 » Para que os indivíduos e as 
equipes que estão lutando 
pelos países mais pobres 
possam exercer influência e 
tenham poder nas reuniões nas 
quais decisões são tomadas.

 » Para que as nações mais ricas e 
influentes tomem decisões que 
beneficiem – e não dificultem 
– os países que estão lutando 
com dívidas. 

MOTIVOS DE ORAÇÃO

ORAÇÃO CRIATIVA
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SEMANA 5: “COMO ESTÁ O CLIMA 
PARA VOCÊ?”

  
Vá para a página 17

SEMANA 5 
DE 4 A 10 DE OUTUBRO

TEMA DA SEMANA  
MUDANÇA CLIMÁTICA E AS PESSOAS MAIS POBRES DO MUNDO

Esta semana estaremos orando pela segunda 
reivindicação da campanha “Reiniciar 21”, que é 
colocar o mundo no caminho certo para o nível 
mais seguro de aquecimento em 1,5 °C.

O mundo está esquentando rapidamente devido 
às crescentes emissões de carbono oriundo de 
atividades humanas. À medida que as temperaturas 
globais aumentam, as secas, as enchentes, os 
incêndios e as tempestades tornam-se mais 
frequentes e mais extremas. As chuvas das 
quais milhões de pessoas dependem para suas 
plantações estão ficando menos confiáveis. A 
mudança climática afeta a todos nós – mas está 
atingindo primeiro e de maneira mais dura as 
pessoas que vivem na pobreza em todo o mundo. 
Essa é uma questão de justiça – os 3,5 bilhões de 
pessoas mais pobres são responsáveis por somente 
10% das emissões e, contudo, eles já enfrentam os 
impactos mais devastadores da crise climática. 

Na COP26, lideranças de diferentes partes do 
mundo se reunirão para avaliar o progresso 
relacionado às mudanças climáticas desde o 
encontro de Paris, em 2015, e para assumir 
compromissos para o futuro. Precisamos que 
elas sejam mais ambiciosas e tomem decisões na 
COP26 que nos coloquem no curso para 1,5 °C. 
Precisamos que as lideranças de todas as nações 
ouçam as vozes das pessoas de todo o mundo 
e garantam uma recuperação da pandemia e 
compromissos climáticos que nos deem um mundo 
mais seguro, onde todos nós possamos florescer. 

 » Para que as lideranças da COP26 sejam 
ousadas, ambiciosas e tenham confiança ao 
tomar decisões que coloquem o mundo no 
caminho certo para o nível de aquecimento 
mais seguro de 1,5 °C. 

 » Proteção e recursos para que as 
comunidades que já estão passando por 
dificuldades devido ao impacto da mudança 
climática possam se adaptar e florescer.

 » Para que o impacto que atinge as pessoas 
mais pobres do mundo, bem como suas 
vozes, tenham centralidade em todas as 
tomadas de decisão.

MOTIVOS DE ORAÇÃO

ORAÇÃO CRIATIVA
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SEMANA 6:  
“RENOVAR NOSSO MUNDO”

  
Vá para a página 18

SEMANA 6 
DE 11 A 17 DE OUTUBRO

TEMA DA SEMANA  
OS RECURSOS DA TERRA

Esta semana estaremos orando pela terceira 
reivindicação da campanha Reiniciar 21, que é 
a restauração dos danos causados à criação, 
começando com as florestas. Glasgow, a cidade 
anfitriã da COP26, é conhecida como o “querido 
lugar verde”, em gaélico. Que este seja um lembrete 
para todas as cidades, países e nações, que 
verdejar o nosso mundo deveria ser uma prioridade 
para a ação climática. 

Estamos enfrentando a perda da natureza ao redor 
do mundo. A destruição de terras e de florestas, 
o aumento da poluição, a crise climática e o uso 
abusivo dos recursos naturais provocam a perda de 
espécies. Aproximadamente 1 milhão de espécies 
de animais e de plantas poderão desaparecer 
totalmente. Os recursos e os sistemas naturais dos 
quais dependemos estão começando a desmoronar. 
Pandemias como a crise de Covid-19, irão nos 
ameaçar cada vez mais frequentemente se não 
desacelerarmos as perdas de biodiversidade. É mais 
urgente do que nunca restaurarmos os danos que 
têm sido causados à criação. Deveríamos começar 
pelas florestas, que são o lar da maioria dos animais 
e plantas, e oferecem os meios de subsistência para 
muitas comunidades locais. 

Como cristãos, cremos que Deus criou um mundo 
interdependente que tem florescido com vidas e 
Deus considera que isso é bom. Deus também nos 
confiou a tarefa de governar e gerir os dons e os 
recursos contidos na natureza de maneira sábia, 
cautelosa e sustentável.

 » Para que a proteção e a restauração das 
florestas sejam incluídas nos compromissos 
internacionais e nos planos climáticos 
nacionais.

 » Para que sejam feitos trabalhos com as 
comunidades locais relacionados a projetos 
de proteção e restauração de florestas, de 
modo que suas vozes sejam ouvidas e elas 
se beneficiem da restauração da criação.

 » Por um aumento na conscientização sobre 
a importância dos recursos da nossa terra e 
para que passos positivos sejam dados na 
preservação desses recursos.

 » Para que empresas globais e multinacionais 
se conscientizem em como causar um 
impacto positivo.

MOTIVOS DE ORAÇÃO

ORAÇÃO CRIATIVA
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SEMANA 7: “FALE COM OUSADIA!”

  
Vá para a página 19

SEMANA 7 
DE 18 A 24 DE OUTUBRO

TEMA DA SEMANA  
ATIVISTAS GLOBAIS

Esta semana estaremos orando pelos maravilhosos 
ativistas ao redor do mundo que estão defendendo 
a criação. Cristãos de todo o mundo têm feito 
suas vozes serem ouvidas por meio da oração e da 
defesa da criação. Alguns conseguem fazer isso 
em lugares onde há liberdade de expressão; para 
outros, as oportunidades são mais restritas porque 
os governos são violentos e desconfiam das igrejas. 

Felizmente, os cristãos têm se unido a campanhas 
como o movimento Renovar Nosso Mundo, 
encontrando espaço para erguer suas vozes pela 
primeira vez. Sentimos que Deus está se movendo, 
agindo especialmente entre os jovens. De fato, 
uma pesquisa feita recentemente pela Tearfund 
(em inglês) mostra que 9 em cada 10 adolescentes 
cristãos dizem estar preocupados com a mudança 
climática. Entretanto, apenas 1 em cada 10 acredita 
que sua igreja esteja fazendo o suficiente para 
responder à crise climática. Então, nesta semana, 
vamos orar para que Deus continue estimulando os 
jovens a cuidarem da criação.

 » Que a voz dos ativistas seja amplificada 
e ouvida, especialmente no que tange à 
questão da mudança climática.

 » Para que os jovens usem sua voz para 
falarem de maneira livre e ousada, e para 
que sua influência faça a diferença neste 
momento tão crucial.

 » Por liberdade para os ativistas em todo o 
mundo em sua luta por um mundo melhor, 
e por um bom relacionamento com os 
governos que leve a mudanças duradouras.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
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SEMANA 8: “TEMPO DE SONHAR”

  
Vá para a página 20

SEMANA 8 
DE 25 A 31 DE OUTUBRO

TEMA DA SEMANA  
UMA GRANDE AMBIÇÃO

Parabéns por ter chegado à última semana antes da 
COP26! Esperamos que você tenha gostado de usar 
este recurso como motivação para suas orações. 
Nesta última semana, vamos nos dedicar mais 
uma vez à oração, já que a conferência começará 
no domingo, dia 31 de outubro. Sabemos que esta 
é uma grande oportunidade e que estamos no 
momento de dar uma virada. A janela de prevenção 
contra os piores resultados da crise climática 
está se fechando. Precisamos de ação política e 
cooperação em escala massiva.

Durante a atual crise de Covid-19, muitas pessoas 
estão começando a se perguntar como será 
a vida depois que tudo isso passar. Seria esta 
a oportunidade de se criar um novo normal? 
Cremos que na COP26 temos a oportunidade de 
abordarmos a crise imediata e olharmos para além 
dela na transformação da nossa sociedade e da 
nossa economia de forma que o mundo inteiro, 
tanto as gerações atuais quanto as futuras, possam 
florescer. Cremos ter uma oportunidade única 
nesta geração de reiniciar nossa economia e nossa 
sociedade. 

Vamos fazer isso!

 » Para que a esperança e a ambição estejam 
no cerne da COP26 ao invés da inquietação 
e da incerteza.

 » Para que transformação e avanços sejam 
alcançados na COP26, gerando um impacto 
positivo para o futuro.

 » Para que as lideranças presentes na COP26 
assumam compromissos conjuntos de nos 
colocar no caminho certo de 1,5 °C, e por 
um futuro mais seguro para todos nós.

MOTIVOS DE ORAÇÃO
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IDEIAS PARA ORAÇÕES  
CRIATIVAS NA COP26

renewourworld.net

RenewourWorld

RenewOurWorld_

renewourworld_

E também, não se esqueça de 

participar da campanha Reiniciar 21, 

da Renovar Nosso Mundo! 

É isso aí! Se você quiser ficar por dentro de 

tudo o que vai acontecer na COP26 siga a 

Renew Our World (Renovar Nosso Mundo) 

nas redes sociais:
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Semana 1 PRATICAR O QUE DIZ

 VAMOS COMEÇAR 

Como cristãos, somos chamados a colocar a nossa fé em prática. 

Use este tempo criativo para “praticar o que diz”, pedindo para que 

Deus coloque em seu coração alguma coisa que você possa fazer 

para ser parte do movimento da mudança climática.

Nossas pequenas ações individuais podem gerar um grande 

“Amém” coletivo ao nos solidarizarmos com as lideranças e os 

ativistas da COP26.

“SEJAM PRATICANTES DA PALAVRA, E NÃO 

APENAS OUVINTES, ENGANANDO-SE A SI 

MESMOS.” TIAGO 1:22 (NVI-PT)

“FILHINHOS, NÃO AMEMOS DE PALAVRA 

NEM DE BOCA, MAS EM AÇÃO E EM 

VERDADE”  1 JOÃO 3:18 (NVI-PT) 

 INCENTIVO BÍBLICO

 PARA VOCÊ FAZER

 » Ore por sabedoria e orientação para as pessoas 

que irão conduzir as discussões na COP26 em 

Glasgow.

 » Vá fazer compras a pé ao invés de ir de carro

 » Compre produtos locais

 » Leve uma sacola reutilizável quando for fazer 
compras

 » Leia um livro sobre mudança climática ou

 » Assista a um documentário sobre mudança 
climática

 » Comece a reciclar ou a fazer compostagem de 
alimentos

 » Conte para alguém sobre as mudanças que 
você fez em seu estilo de vida para encorajar 
outros em sua jornada pessoal

Alguns exemplos poderiam ser

 » Peça que Deus traga à sua mente algo prático 

que você possa fazer para participar e “praticar 

o que diz”
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Semana 2 CONVERSA DELICADA

 VAMOS COMEÇAR 

A Assembleia Geral da ONU tem o poder de dar início a ações 

políticas, econômicas, humanitárias, sociais e jurídicas que afetam 

milhões de pessoas ao redor do mundo. Use este momento criativo 

para orar pelas discussões delicadas que acontecerão na reunião da 

Assembleia Geral da ONU. Ore para que haja discussões pacíficas 

entre os delegados, e para que eles deem início a mudanças 

positivas e garantam paz para os mais necessitados.

“SEM MAIS, IRMÃOS, DESPEÇO-ME DE VOCÊS! PROCUREM APERFEIÇOAR-SE, EXORTEM-SE 

MUTUAMENTE, TENHAM UM SÓ PENSAMENTO, VIVAM EM PAZ. E O DEUS DE AMOR E PAZ 

ESTARÁ COM VOCÊS.” 2 CORÍNTIOS 13:11 (NIV-PT) 

“Ó POVO, O SENHOR JÁ LHE DECLAROU O QUE É BOM E O QUE ELE REQUER DE VOCÊ: 

QUE PRATIQUE A JUSTIÇA, AME A MISERICÓRDIA E ANDE HUMILDEMENTE COM SEU DEUS.” 

MIQUÉIAS 6:8 (NVT)

 INCENTIVO BÍBLICO

 PARA VOCÊ FAZER

 » Lenços de papel são delicados e se rasgam 

facilmente. Reflita sobre isso enquanto você faz 

esta atividade de oração e use-a para orientar 

suas orações.

 » Pegue um lenço e o segure.

 » Peça que Deus coloque palavras e orações em 

seu coração relacionadas às conversações  da 

Assembleia Geral da ONU.

 » Comece a escrever suas orações no lenço de 

papel, refletindo sobre a maneira delicada com 

que você precisa escrever para que o lenço não 

se rasgue.

 » Use essa imagem para orar por paz e proteção 

nas conversações delicadas que acontecerão. 

Se o lenço se romper, ore por restauração e 

redenção nas fraturas ocorridas durante as 

conversações e em nosso mundo.

“TODOS DEVEM SUJEITAR-SE ÀS AUTORIDADES, POIS TODA AUTORIDADE VEM DE DEUS, 

E AQUELES QUE OCUPAM CARGOS DE AUTORIDADE FORAM ALI COLOCADOS POR ELE.” 

ROMANOS 13:1 (NVT)

Você vai precisar de

 » Lenço de papel

 » Caneta
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Semana 3 ORAÇÕES POR MUDANÇAS

 VAMOS COMEÇAR 

A Bíblia deixa claro que devemos orar pelas nossas lideranças. Use 

este momento criativo para focar sua mente e envolver os seus 

sentidos ao orar pelos principais delegados envolvidos na luta 

contra as mudanças climáticas, pelos negociadores, pelas lideranças 

mundiais e pelos representantes do poder financeiro.

“EM PRIMEIRO LUGAR, PEÇO QUE SEJAM FEITAS SÚPLICAS, ORAÇÕES, 

PEDIDOS E AÇÕES DE GRAÇA A FAVOR DE TODAS AS PESSOAS. FAÇAM 

ISSO ESPECIALMENTE A FAVOR DAQUELES QUE GOVERNAM E DE TODAS 

AS AUTORIDADES, PARA QUE POSSAMOS VIVER UMA VIDA TRANQUILA E 

CHEIA DE PAZ, COM TODA DEVOÇÃO E RESPEITO A DEUS.”  

1 TIMÓTEO 2:1-2 (VLF)

 INCENTIVO BÍBLICO

 PARA VOCÊ FAZER

 » Retire três moedas de dentro do seu bolso, da 

sua bolsa ou de onde quer que você guarde as 

suas moedas para dar de troco.

 » Pegue a primeira moeda e coloque-a na palma 

da sua mão e ore para que a comunicação 

seja tranquila, as discussões sejam pacíficas 

e as conversas sejam frutíferas entre os 

negociadores.

 » Pegue a segunda moeda e ore pela sabedoria 

do Espírito Santo e pela direção de Deus para as 

nossas lideranças mundiais.

 » Pegue a terceira moeda e ore para que a 

administração do dinheiro seja justa e cuidadosa 

por parte dos representantes do poder 

financeiro.

Você vai precisar de

 » Algumas moedas
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Semana 4 AMARRADO COM NÓS

 VAMOS COMEÇAR 

No âmbito individual, as dívidas podem causar muito stress. Você 

fica pensando nelas; sente-se amarrado e isso limita suas escolhas. 

Isso causa um impacto significativo em sua vida, em sua felicidade 

e em seu bem-estar mental. As dívidas no âmbito nacional têm um 

impacto significativo em toda a população de um país.

Somos chamados a orar em todas as situações, apresentando 

nossos pedidos a Deus, para que sua vontade seja feita, e para 

que ele seja a nossa força e o auxílio sempre presente em tempos 

difíceis.

“DEUS É O NOSSO REFÚGIO E A NOSSA FORTALEZA, AUXÍLIO SEMPRE PRESENTE NA 

ADVERSIDADE.” SALMOS 46:1 (NVI-PT) 

“NÃO ANDEM ANSIOSOS POR COISA ALGUMA, MAS EM TUDO, PELA ORAÇÃO E SÚPLICAS, E 

COM AÇÃO DE GRAÇAS, APRESENTEM SEUS PEDIDOS A DEUS.” FILIPENSES 4:6 (NVI-PT)

 INCENTIVO BÍBLICO

 PARA VOCÊ FAZER

 » Corte um pedaço de barbante do tamanho que 

desejar.

 » Comece a fazer nós nesse pedaço de barbante.

 » Pense sobre um tempo em que suas escolhas 

eram limitadas e complicadas, ou numa época 

em que você enfrentava desafios financeiros. 

Como se sentia diante disso?

 » Continue fazendo nós.

 » Quando você tiver uma quantidade de nós 

suficiente para deixar seu pedaço de barbante 

muito mais curto do que antes, reflita em 

como ele está bagunçado e enrolado – bem 

semelhante às oportunidades das nações 

endividadas.

 » Comece a desfazer os nós que você fez. Na 

medida em que você mexe, puxa e torce o 

barbante para soltar os nós, perceba o alívio que 

sente ao desfazer um nó. Ore por essa libertação 

para os países que atualmente estão amarrados 

em dívidas – para que a vontade de Deus seja 

feita, para que seu reino venha e que as pessoas 

o conheçam como seu auxílio sempre presente 

em tempos de dificuldade.

“VOCÊS, OREM ASSIM: “PAI NOSSO, QUE ESTÁS NOS CÉUS! SANTIFICADO SEJA O TEU 

NOME. VENHA O TEU REINO; SEJA FEITA A TUA VONTADE, ASSIM NA TERRA COMO NO 

CÉU.” MATEUS 6:9–10 (NVI-PT)

Você vai precisar de

 » Corda ou barbante

 » Tesoura
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Semana 5 
“COMO ESTÁ O CLIMA PARA VOCÊ?”

 VAMOS COMEÇAR 

Neste momento criativo, procure uma vista externa ou saia para dar 

uma caminhada.

Falamos sobre o clima o tempo todo. Seja numa conversa casual, 

algo para preencher o tempo com um vizinho, com o caixa do 

mercado ou com um colega no trabalho. Porém o clima não é 

somente conversa fiada; ele controla o suprimento de alimentos, 

os desastres naturais e os meios de subsistência de bilhões de 

pessoas em todo o mundo. Ao observarmos eventos climáticos 

mais extremos se tornando cada vez mais comuns, ore pelos mais 

vulneráveis que são impactados de forma desproporcional.

“SE O MEU POVO, QUE SE CHAMA PELO 

MEU NOME, SE HUMILHAR E ORAR, BUSCAR 

A MINHA FACE E SE AFASTAR DOS SEUS 

MAUS CAMINHOS, DOS CÉUS O OUVIREI, 

PERDOAREI O SEU PECADO E CURAREI A 

SUA TERRA ” 2 CRÔNICAS 7:14 (NVI-PT)

“ELE COBRE O CÉU DE NUVENS, CONCEDE 

CHUVAS À TERRA E FAZ CRESCER A RELVA 

NAS COLINAS. ELE DÁ ALIMENTO AOS 

ANIMAIS, E AOS FILHOTES DOS CORVOS 

QUANDO GRITAM DE FOME.”  

SALMOS 147:8-9 (NVI-PT)

 INCENTIVO BÍBLICO

 PARA VOCÊ FAZER

 » Sente-se próximo a uma janela, vá para fora ou 

vá fazer uma caminhada.

 » Perceba o clima onde você está neste exato 

momento.

 » Se estiver chovendo, tenha um momento de 

gratidão por ter água fresca e ore por aqueles 

que passam por dificuldades por não terem o 

suficiente.

 » Se estiver ensolarado, volte seu rosto para o sol 

e lembre-se da provisão de Deus. Ore por sua 

provisão para as nações onde o clima é severo e 

imprevisível.

 » Perceba o que mais você pode ver ao seu 

redor; deixe que o que você vê guie e conduza 

suas orações por mudanças na crise climática 

e na maneira como os mais vulneráveis são 

impactados.
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Semana 6 RENOVAR NOSSO MUNDO

 VAMOS COMEÇAR 

Ansiamos em ver o nosso mundo renovado e restaurado, ao oramos 

para que o reino dos céus venha a nós. Use este espaço para refletir 

sobre a letra do cântico de louvor da campanha Renovar Nosso 

Mundo, fazendo dela uma oração pela redenção do nosso mundo.

“POIS EU ESTOU CRIANDO UM NOVO CÉU 

E UMA NOVA TERRA; O PASSADO SERÁ 

ESQUECIDO, E NINGUÉM LEMBRARÁ MAIS 

DELE.” ISAÍAS 65:17 (NTLH)

“PORTANTO, SE ALGUÉM ESTÁ EM CRISTO, 

É NOVA CRIAÇÃO. AS COISAS ANTIGAS JÁ 

PASSARAM; EIS QUE SURGIRAM COISAS 

NOVAS!” 2 CORÍNTIOS 5:17 (NVI-PT)

 INCENTIVO BÍBLICO

 PARA VOCÊ FAZER

 » Comece em oração, pedindo a Deus que 

fale com você ao ouvir o cântico. Você pode 

simplesmente orar “Fala, Senhor, pois o teu 

servo está ouvindo” (1 Samuel 3:9).

 » Ouça o cântico. Escreva as partes da letra que 

se destacam para você: use-as para inspirar suas 

palavras a Deus.

 » Ouça o cântico novamente. Desta vez, pinte ou 

desenhe as imagens que surgirem na sua mente: 

ofereça-as a Deus como uma oração.

 » Ouça o cântico pela última vez. Sente-se e 

ouça, deixe-se inundar pela letra, medite em seu 

significado e adicione o seu “Amém” ao final.

Você vai precisar de

 » Cântico de louvor da campanha Renovar 
Nosso Mundo

 » Materiais artísticos como tinta, canetinhas 
coloridas ou giz de cera

 » Papel e caneta
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Semana 7 FALE COM OUSADIA!

 VAMOS COMEÇAR 

Existem tantas pessoas maravilhosas, de todas as idades, 

manifestando-se a favor da criação e defendendo-a. Nem todas elas 

podem falar livremente ou defender a justiça e a restauração do 

nosso mundo. Use este momento criativo para orar em voz alta e 

declarar a justiça e a restauração do nosso mundo.

“CLAMO EM ALTA VOZ 

AO SENHOR; SUPLICO 

PELA MISERICÓRDIA DO 

SENHOR.”  

SALMOS 142:1 (NVT)

“ABRAM-SE, Ó PORTAS, ABRAM-SE DE PAR EM PAR, Ó 

ENTRADAS ETERNAS, E PASSARÁ O REI DA GLÓRIA. 

E QUEM É ESSE REI DA GLÓRIA? É O SENHOR, FORTE 

E PODEROSO, INVENCÍVEL NA BATALHA. ABRAM-SE, 

Ó PORTAS, ABRAM-SE DE PAR EM PAR, Ó ENTRADAS 

ETERNAS, E PASSARÁ O REI DA GLÓRIA.”  

SALMOS 24:7–9 (OL)

 INCENTIVO BÍBLICO

 PARA VOCÊ FAZER

 » Faça barulho! Desafie-se a gritar suas orações por aqueles 

que estão ao redor do mundo usando sua voz para reivindicar 

mudanças. Faça barulho e erga a sua voz!

 » Faça ou pegue um instrumento e use-o enquanto ora.

 » Coloque elásticos ao redor de uma caixa ou recipiente de 
plástico.

 » Encha um recipiente plástico com moedas, canetas, bolinhas de 
gude (enfim, qualquer coisa que chacoalhe).

 » Cubra a parte de cima de uma lata vazia com papel e amarre-o 
com um pedaço de barbante para fazer um tambor.

Três maneiras para você fazer um instrumento

Você irá precisar de 
(opcional)

 » Elásticos

 » Caixa de papelão ou um 
recipiente de plástico 
com tampa

 » Moedas, canetas e 
bolinhas de gude

 » Lata vazia

 » Barbante
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Semana 8 TEMPO DE SONHAR

 VAMOS COMEÇAR 

É provável que todos já tenhamos nos feito a pergunta: “o que é 

o novo normal?”. Muitos anseiam por mudanças ao invés de que 

as coisas voltem a ser como eram antes. Com relação à mudança 

climática não temos tempo de voltar ao que era antes: é hora de 

termos uma ambição santa. Use este tempo criativo para orar por 

um “novo normal” de justiça climática e cura.

“E QUE PASSAVA NO MEIO DE TODAS 

AS RUAS DA CIDADE. EM CADA LADO 

DO RIO HAVIA ÁRVORES QUE VIERAM A 

SER A ÁRVORE DA VIDA. CADA ÁRVORE 

PRODUZIA FRUTOS DOZE VEZES POR ANO, 

DANDO FRUTO UMA VEZ POR MÊS E AS 

FOLHAS DAS ÁRVORES SERVIAM PARA 

CURAR AS NAÇÕES.”  

APOCALIPSE 22:2 (VFL)

“PROCUREM TER AMOR E FAÇAM TODO 

O POSSÍVEL PARA TER OS DONS DO 

ESPÍRITO, ESPECIALMENTE O DOM DE 

PROFETIZAR.” 1 CORÍNTIOS 14:1 (VFL)

 INCENTIVO BÍBLICO

 PARA VOCÊ FAZER

 » Sente-se em silêncio por alguns instantes.

 » Ao sentar-se, permita que esperança para o 

nosso mundo e para as pessoas emerja em seu 

coração. Sinta a esperança surgindo desde as 

pontas dos dedos dos seus pés até o topo da 

sua cabeça.

 » Quando sentir-se pronto/a, transforme isso 

em oração. Permita-se mover-se livremente; 

conceda-se a permissão de deixar a esperança 

que está em seu coração produzir as orações 

que vêm da sua alma (talvez você possa ouvir 

música, escrever em um diário, desenhar ou 

pintar, levantar-se para dançar e cantar, ou 

assentar-se em quietude).

 » Imagine janelas de possibilidades se abrindo. 

Faça orações grandiosas e ouse ter uma 

ambição santa e a esperança de um novo 

normal.
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