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“A responsabilidade de orar pela paz da cidade”

SÉRIE: O CRENTE E O PROCESSO POLITICO

“Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao SENHOR; porque, na
sua paz, vós tereis paz” Jr 29.7

INTRODUÇÃO
Nesta semana,  chegamos ao final  da série  que tem refletido sobre a  importância  de o  crente  se envolver,
conscientemente,  no processo político.  Para finalizarmos esse  assunto,  pensaremos um pouco sobre o que
podemos fazer para melhorar nossa cidade. É comum perguntarmos ao poder público: “o que você pode fazer
para mim hoje?”. Mas, ao contrário, devemos nos perguntar o seguinte: “o que podemos fazer para melhorar a
cidade ou o estado em que vivemos”? De acordo com a tradução bíblica na linguagem de hoje, o versículo citada
acima pode ser assim compreendido: “trabalhe para o bem da cidade para onde eu vos mandei”. Veremos que,
mesmo no cativeiro, o povo de Deus orou pela cidade onde estava e é da mesma forma que devemos agir hoje
em relação à nossa cidade, especialmente, em momentos de escolha dos nossos governantes.

A ORAÇÃO TRAZ A PAZ PARA A NAÇÃO
A palavra paz, no hebraico, é  Shalom. Essa palavra significa harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar e êxito
em todas as áreas da vida. Portanto, mesmo estando exilado na Babilônia, o povo de Deus é advertido pelo
profeta Jeremias que deveria buscar, no Senhor, por meio da oração, a paz e a prosperidade daquela cidade.
Enquanto a idolatria tomava conta da Babilônia, Daniel, mesmo diante das ameaças de morte, decidiu manter
uma rotina de orar ao Senhor três vezes ao dia, por certo para que houvesse uma mudança no edito real, visto
que só se deveria dobrar os joelhos diante do rei Dário, mas também para o bem geral daquela nação. Através
da oração de Daniel, Deus além de livrá-lo dos leões, levou o rei e a nação a reconhecerem a grandeza Dele. (Dn
6.10,26).O Senhor nos deixa muito claro que somos responsáveis pela paz da cidade/nação em que vivemos.
Por meio da oração, Deus nos dá o privilégio de sermos ministros de paz e de prosperidade.

A ORAÇÃO É IMPORTANTE À ESCOLHA DE HOMENS TEMENTES A DEUS
Vivemos,  atualmente,  um momento  muito  importante  para nossa nação:  a  eleição.  Esse  é  o  momento  de
escolhermos àqueles que nos governarão. Mais que nunca, devemos orar para que Deus coloque nos nossos
corações em quem devemos votar para que,  assim, façamos cumprir  a vontade do próprio Deus.  Algumas
pessoas  podem  argumentar  que  suas  cidades  não  são  como  deveriam  ser  ou  não  melhoram  porque  os
governantes e autoridades não fazem o que deveria ser feito, pois são corruptos ou incompetentes, mas esse
pensamento não é totalmente verdade porque também é responsabilidade dos cristãos interceder e orar pelos
governantes e autoridades. Em  1 Timóteo 2.1-3;  está escrito: “Admoesto-vos, pois, antes de tudo, que se
façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que
estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade.
Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador.”  Através da sua oração Deus pode mudar o
coração dos governantes,  pois  “a oração de um justo  pode muito  em seus efeitos”,  Tg 5.16.  Dessa forma,
devemos orar para Deus nos direcionar na escolha dos candidatos e, posteriormente, para que eles, eleitos,
sejam bons governantes.

COMPARTILHAMENTO
Além de orar, o que podemos fazer para que nossa cidade seja um lugar melhor, mais bonito, menos violento,
menos poluído e mais pacífico?

CONCLUSÃO
Toda nação nada mais é do que um reflexo fiel da média das pessoas que vivem e moram nela. Este mesmo
raciocínio se aplica às questões como corrupção e honestidade, avareza e caridade, amor e indiferença, e, é
claro, violência e paz. Isso acontece porque são as pessoas que formam todas as cidades, somos nós quem
damos vida a elas, seja um bairro, um município seja um estado ou uma nação. Se nós, cristãos, orarmos por
uma sociedade melhor, teremos governantes e, consequentemente, uma nação melhor. Espero que você tenha
compreendido que sua cidade, seu estado e seu país precisam muito de você; precisam que você ore para que
Deus mude o rumo das coisas de uma forma positiva que beneficie a todos; como está escrito: “Porque, na sua
paz, vós tereis paz.” Jr 29.7. Assim quando trabalhamos pela paz e pela prosperidade de nossa nação, estamos
fazendo um bem a nós mesmos e à nossa família.
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