A WINDOW INTERNATIONAL NETWORK apresenta Oração através da janela 9: terrorismo e religiões
mundiais na janela 10/40 (Praying Through The Window 9: Global Terrorism and World
Religions in the 10/40 Window), uma iniciativa de oração mundial.














Ore para que os grupos terroristas caiam em confusão, para que se tornem incapazes
de reagir, recrutar ou mesmo de lutar. Ore para que as forças demoníacas, que usam
os terroristas como marionetes, sejam interrompidas, e que as pessoas sejam livres
para adorarem ao Senhor. Ore para que seus líderes tenham uma real experiência de
conversão ao cristianismo (I Timóteo 2:1-4).
Ore para que haja tolerância religiosa. Ore especialmente contra a ação dos
extremistas, que deveriam ser tachados e tratados como terroristas pelo governo
(Provérbios 11:21).
Ore para que turistas e a indústria do turismo (o que traz um lucro significativo para o
país) coloquem pressão nos governos para permitirem a liberdade religiosa. Ore para
que a comunidade internacional não tolere atos de injustiça e violência contra cristãos e
encha a ONU, o Congresso dos Estados Unidos e os líderes da União Européia de
cartas, clamando pela igualdade entre todos os cidadãos (Amós 5:24).
Ore para que, quando o inimigo for atacar pessoas inocentes, o Espírito do Senhor se
levante como uma força contra o inimigo, mandando armas do seu arsenal espiritual no
céu (Êxodo 15:3, 6-7 e Isaias 59:19).
Ore para que a estratégia dos soldados de jihad de outras cidades, países e nações,
que atacam e violam os cristãos e também seguidores de outras religiões se acabe
(Neemias 6:16).
Ore para mais esforços na luta contra a violência da mulher, inclusive mortes
fundamentadas nas tradições. (Salmos 31:15).
Ore para que o Senhor se contenda com aqueles que contendem contra pessoas
inocentes e para que o Senhor lute contra aqueles que lutam contra os inocentes
(Êxodo 14:21-31).
Ore para que os governantes providenciem proteção para todos os cidadãos, incluindo
os Cristãos, que muitas vezes são a minoria (Jeremias 23:4).
Ore para que a influência das operações dos grupos violentos nos países vizinhos não
se espalhe em países onde há a paz (II Timóteo 2:24-26).
Ore para que a hostilidade dos terroristas seja denunciada e que haja um acordo para
cessar a violência continuada contra pessoas inocentes (Marcos 4:22).

