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Para unir em oração os cristãos ao redor do mundo, nós pedimos a
todos que usem a “Oração pelo mundo” em suas reuniões da CMO.
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Querido Deus,
Hoje, nos reunimos aos crentes
do mundo inteiro para glorificá-lo como Criador dos céus e da
terra.
Ó Senhor, santo e justo, nós o
honramos e o adoramos, Deus
Trino e Maravilhoso, PAI, FILHO
E ESPÍRITO SANTO.
Na liberdade de filhos lavados
no sangue de Jesus, justificados
e reconciliados contigo, amados
e aceitos em Cristo, suplicamos
humildemente que o Senhor
nos encha com teu Espírito Santo, transforme nossas famílias e
visite o Brasil com o fogo de um
avivamento que lastre incendiando todo o Corpo de Cristo
em nosso país.
Quebranta-nos, santifica-nos e
dá-nos tua plenitude para intercedermos pelos perdidos, pelos
sem esperança, pelos excluídos
e pelos povos não alcançados
pelo tem Evangelho em todo
o mundo, para que o teu reino
seja estabelecido entre todas
as línguas, tribos e nações.

Senhor, nós confessamos nossos pecados de racismo, violência, injustiça e indiferença para
com os que sofrem. Nossos lares estão destruídos e as igrejas
divididas por orgulho, rebelião
e pecados sexuais.
Senhor, perdoa todos os nosos
pecados e sara nossa terra; cura
os doentes, liberta os oprimidos
e nos encha de compaixão pelos
que sofrem.
Querido Jesus, o Senhor destruiu o pecado, venceu a morte
e derrotou Satanás. Ajuda-nos a
vencer o mundo, a carne e toda
opressão demoníaca. Quebra
as cadeias das doenças e das
ideologias que resistem ao conhecimento do Senhor.
Senhor, completa a tua obra em
nosso país e encha toda a nossa
terra do conhecimento da tua
glória.
Em nome do Senhor Jesus, o
Espírito e a noiva dizem Amém!
Ora vem Senhor Jesus.
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