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 Pontes para a paz 
Assuntos para oração 

Em baixo, são sugeridos alguns pontos de oração, mas também poderá ter um tempo de 

oração em que as pessoas tenham liberdade para orarem com se sentirem dirigidas para 

o fazer. 

Pontos gerais de oração 

 Que nós confiemos que Deus tem um plano e um propósito para todas as coisas, 

incluindo para os fluxos migratórios dos refugiados.  

 Que possamos ver Deus a trabalhar nas nossas comunidades à medida que 

procuramos a Sua vontade para os nossos relacionamentos com as pessoas 

deslocadas/ refugiadas.  

 Que Deus se mova poderosamente em situações onde há conflito – seja político, 

social ou físico – que Deus envie a Sua paz e coloque como líderes, locais com 

autoridade para agir nessas situações, pessoas que conheçam os Seus 

caminhos. 

 Que a Igreja tenha coragem de viver pela Palavra de Deus e proclame os Seus 

caminhos mesmo no meio de tensões relacionadas com os temas da migração e 

integração.  

Oração pelos líderes 

 Por sabedoria para os governos, pois eles têm de gerir questões muito 

complicadas 

 Por sabedoria para os líderes das igrejas para que guiem as suas congregações 

a responder às necessidades dos refugiados de forma que reflitam o amor de 

Deus 
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Oração pelos deslocados/ refugiados 

 Que nas suas viagens, aqueles que seguem Jesus encontrem comunidades 

cristãs que os recebam como família. 

 Que enquanto eles residem em países estrangeiros, aqueles que ainda não 

conhecem Jesus como Salvador possam fazer amizade com aqueles que O 

conhecem e, através dessa amizade, sintam o amor e a graça de Deus de forma 

a que recebam a Sua Salvação.  

 Para que os refugiados encontrem recursos nas suas novas comunidades (ou 

temporárias) para ajudá-los a que se sintam seguros, curados dos seus traumas, 

que as crianças tenham acesso a educação e construam amizades.  

 

 

Orar pelas comunidades 

 Pelas nações que, por sua escolha ou pelas circunstâncias acolhem refugiados. 

Que haja paz entre os nacionais e os refugiados/ deslocados à medida que se vão 

conhecendo uns aos outros.  

 Pelas comunidades que se sentem sobrecarregadas pelas mudanças que os 

deslocados trouxeram ou podem vir a trazer, que elas possam buscar a direção 

de Deus e experimentem a paz e a compreensão que só Ele pode dar. 

 Por nós que veremos e debateremos o filme “Pontes para a paz”. Que possamos 

compreender a vontade de Deus para os nossos relacionamentos com os 

refugiados e que através destas novas amizades nós possamos compreender 

mais profundamente o Deus que ama cada um de nós.  

 Por nós, agora que terminamos este tempo juntos, que possamos entender como 

Deus nos está a dirigir individualmente e como igreja, para responder às 

necessidades dos deslocados na nossa comunidade. 


