
Ore pela Conferência do Clima cop26   
 
The Invitation, 14 de outubro de 2021 

 
Nas duas primeiras semanas de novembro, delegados de 
quase todas as nações estarão reunidos em Glasgow, 
Escócia para uma enorme negociação das Nações Unidas 
sobre mudanças climáticas. Chamada Conferência das 
Partes 26 (COP26) será um dos maiores eventos 
internacionais já realizados pelo Reino Unido, com até 
30.000 pessoas presentes. Muitos líderes mundiais, 
incluindo o Papa e a Rainha Elizabeth II, estarão lá, 
juntamente com especialistas em políticas, diplomatas e 
cientistas. JOCUMeiros têm feito orações caminhando 
pelo local e a JOCUM no Reino Unido planejou um prático 

durante o evento. Por favor, junte-se a nós através da iniciativa de oração da JOCUM chamada The Invitation, 
enquanto oramos para que Deus use este evento para trazer restauração ao mundo. Por favor, ore agora e no dia de 
oração, 14 de outubro.  
 
Tópico sugerido por JP na Bélgica; escrito por Ben Richards, Phil e Christy Summerton e equipe na Inglaterra. Foto de 
JOCUMeiros fazendo caminhada de oração em uma localidade do COP26  em Glasgow, Escócia. 
 

1. Ore para que Deus use esta conferência para trazer cura ao nosso mundo. Problemas como as mudanças 
climáticas refletem nossa relação quebrada com Deus, uns com os outros, e com a Terra que Deus nos confiou 
para administrador (Gen 1:26). Este é um tema controverso para alguns, mas as consequências de ações 
insuficientes são graves, particularmente para as regiões mais pobres do mundo. Em contrapartida, um acordo 
justo e prático poderia melhorar a vida de muitas pessoas. Ore para que os delegados desta conferência e para 
que o Corpo de Cristo globalmente administremos diligentemente aquilo com o que fomos abençoados, não 
apenas para o nosso próprio bem, mas para o bem das gerações que virão. "O homem bom deixa herança para os 
filhos de seus filhos." (Pv  13:22a). 

2. Ore pelas negociações. Ore para a presença de Deus reúna diversos povos para fins comuns. Ore para que a 
verdade venha à luz, e para que toda mentira seja revelada. Ore por boa tradução e comunicação. Ore para que 
nações mais pobres com delegações menores possam participar e forma ativa e pela humildade entre os países. 
Ore pela reconciliação entre as nações e aquelas impactadas de forma diferente pelas mudanças climáticas.  

3. Abençoe a cidade de Glasgow. Ore para que os líderes da cidade e os residentes se preparem para o fluxo de 
pessoas de todo o mundo e pela forma que eles organizam hospitalidade e segurança - tudo enquanto lidam com 
preocupações relacionadas à Covid19. 

4. Ore pelo prático de JOCUM nas ruas -  pelos cidadãos de Glasgow, pelos delegados da COP26 e ativistas. Ore por 
oportunidades para compartilhar com aqueles que têm medo do futuro e para comunicar a esperança que Jesus 
traz para qualquer situação. 

 
Aja 

• Ore durante todos os dias da COP26, de 1 a 12 de novembro, ao meio-dia no seu fuso horário. Vá para um 
espaço verde, fique de joelhos e clame a Deus por reconciliação e justiça entre a Terra, a humanidade e nosso 
Criador. "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 Cr 7:14). 

  
Junte-se à The Invitation. Saiba mais sobre esse dia de oração da JOCUM, chamado 
The Invitation, em ywam.org/theinvitation. Por favor, deixe-nos saber como você orou 
em prayer@ywam.org. Por favor, também nos diga se você gostaria de recomendar 
um tópico de oração para a The Invitation. 


