Versículos para Oração de Combate a Corrupção
Devemos usar a Palavra de Deus como uma inspiração para oramos para que
Deus possa, por intermédio de nossas orações, diminuir a corrupção em nossa nação,
pois o meio mais eficaz de produzir pessoas honestas é levá-las a aceitar Jesus como
Senhor e Salvador, e pelo poder do Espírito Santo praticar a Sua Palavra. Nós devemos
tomar esses versos inicialmente para aplicarmos em nossa própria vida, para que
tenhamos autoridade e possamos clamar pela situação de nossa nação.
2Timóteo 3:16-17 “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a
repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus
seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.”

A Necessidade de Orar
Efésios 6:17-18 “Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a
palavra de Deus; com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para
isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos”

Mateus 18:18-19 “Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado
nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade
também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de
qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está
nos céus.”

Lucas 18:1-8 “Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca
esmorecer: Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava
homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele,
dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis
atender; mas, depois, disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a
homem algum; todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não
suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor: Considerai no que diz
este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e
noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará
justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra?”

Mateus 26:53 “Acaso, pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste
momento mais de doze legiões de anjos?”
Tiago 4:7 “Sujeitai-vos, portanto, a Deus; mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.”
1Pedro 2:23 “pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje; quando maltratado,
não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente,”
2Crônicas 7:14-16 “se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e
me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e
atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei
esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente; nela, estarão fixos os meus
olhos e o meu coração todos os dias.”

Orações de Arrependimento pela Nação – Identificação
Esdras cap. 9
Daniel cap. 9

Furto
Êxodo 20:15 “Não furtarás”
Efésios 4:28 “Aquele que furtava não furte mais; antes, trabalhe, fazendo com as
próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado.”

Levítico 19:13 “Não oprimam nem roubem o seu próximo. Não retenham até a manhã
do dia seguinte o pagamento de um diarista.” NVI

Deuteronômio 24:14-15 “Não se aproveitem do pobre e necessitado, seja ele um irmão
israelita ou um estrangeiro que viva numa das suas cidades. Paguem-lhe o seu salário
diariamente, antes do pôr-do-sol, pois ele é necessitado e depende disso. Se não, ele
poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado.” NVI

Lucas 3:12-14 “Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe:
Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado.
Também soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém
maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo”.
João 10:10 “O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que
tenham vida e a tenham em abundância.”

1Coríntios 6:9-10 “Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos
enganeis:

nem

impuros,

nem

idólatras,

nem

adúlteros,

nem

efeminados,

nem

sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem
roubadores herdarão o reino de Deus.”

Suborno
Êxodo 23:8 “Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e
prejudica a causa do justo.” NVI

Deuteronômio 16:18-20 “Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o
SENHOR, teu Deus, te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo.
Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno; porquanto
o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás,
somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o SENHOR,
teu Deus.”

Provérbios 15:27 “O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que
odeia o suborno, esse viverá.”

Provérbios 17:23 “O perverso aceita suborno secretamente, para perverter as veredas
da justiça.”

Eclesiastes 7:7 “Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno
corrompe o coração.”

Isaías 1:23 “Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões; cada um deles
ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão, e não
chega perante eles a causa das viúvas.”
Isaías 10:1-3 “Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão,

para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a
fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos! Mas que fareis vós outros no dia do
castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde
deixareis a vossa glória?”

Isaías 33:15-16 “O que anda em justiça e fala o que é reto; o que despreza o ganho de
opressão; o que, com um gesto de mãos, recusa aceitar suborno; o que tapa os ouvidos,
para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos, para não ver o mal, este habitará
nas alturas; as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado,
as suas águas serão certas.”

Ezequiel 13:19 “Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada, e por
pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes
vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta
mentiras.”

Ezequiel 22:12-13 “No meio de ti, aceitam subornos para se derramar sangue; usura e
lucros tomaste, extorquindo-o; exploraste o teu próximo com extorsão; mas de mim te
esqueceste, diz o SENHOR Deus. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a
exploração que praticaste e por causa da tua culpa de sangue, que há no meio de ti.
Estará firme o teu coração?”

Amós 5:12 “Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos
pecados; afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta.”

Miqueias 7:3 “As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente; o príncipe
exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e,
assim, todos eles juntamente urdem a trama.”

Usura e avareza
Êxodo 22:25 “Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que
viva entre vocês, não cobrem juros dele; não emprestem visando lucro.” NVI

Provérbios 28:8 “O que aumenta os seus bens com juros e ganância ajunta-os para o
que se compadece do pobre.”

Provérbios 28:16 “O príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que
aborrece a avareza viverá muitos anos.”

Provérbios 22:16 “O que oprime ao pobre para enriquecer a si ou o que dá ao rico
certamente empobrecerá.”

Provérbios 28:6 “Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso, nos
seus caminhos, ainda que seja rico.”
Mateus 6:24 “Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de aborrecer-se de um
e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e
às riquezas.”

Provérbios 29:4 “O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna.”

Injustiça, dois pesos e duas medidas
Levítico

19:15

“Não

farás

injustiça

no

juízo,

nem

favorecendo

o

pobre,

nem

comprazendo ao grande; com justiça julgarás o teu próximo.”

Levítico 19:35-36. “Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso
ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para
líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito.” NVI

Deuteronômio 25:13-16 “Não tenham na bolsa dois padrões para o mesmo peso, um
maior e outro menor. Não tenham em casa dois padrões para a mesma medida, um
maior e outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam
muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Pois o Senhor, o seu Deus,
detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente.” NVI

Salmos 82:2-5 “Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos
ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o
desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado; tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada
sabem, nem entendem; vagueiam em trevas; vacilam todos os fundamentos da terra.”

Provérbios 11:1 “Balança enganosa é abominação para o SENHOR, mas o peso justo é o
seu prazer.”

Provérbios 16:12 “A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça
se estabelece o trono.”

Provérbios 14:31 “O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o
que se compadece do necessitado.”

Malaquias 3:5 “Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os
feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que
exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e
privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos
Exércitos.” NVI

Arrependimento da Corrupção
Provérbios 28:13 “O que encobre as suas transgressões jamais prosperará; mas o que
as confessa e deixa alcançará misericórdia.”
1João 1:7 “Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns
com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
1João 1:9 “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiça.”
1João 2:1 “Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia,
alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo;”
Romanos 2:1-3 “Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que
sejas; porque, no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas; pois praticas as próprias
coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os
que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes
as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus?”
Romanos 2:9 “Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o
mal, ao judeu primeiro e também ao grego; glória, porém, e honra, e paz a todo aquele
que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há
acepção de pessoas.”

Reprovar e denunciar o mal
Provérbios 28:23 “O que repreende ao homem achará, depois, mais favor do que aquele
que lisonjeia com a língua.”
Provérbios 29:24 “O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma; ouve as
maldições e nada denuncia.”
Provérbios 31:8-9 “Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham
desamparados. Abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos
necessitados.”

Mateus 10:26 “Portanto, não os temais; pois nada há encoberto, que não venha a ser
revelado; nem oculto, que não venha a ser conhecido.”

Mateus 10:28 “Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei,
antes, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo.”

Provérbios 28:4 “Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a
lei se indignam contra ele.”
Efésios 5:11 “E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas; antes, porém,
reprovai-as.”
1João 3:8 “Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando
desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus: para destruir as obras do
diabo.”
Provérbios 29:2 “Quando os justos florescem, o povo se alegra; quando os ímpios
governam, o povo geme.” NVI

Provérbios 31:4-5 “Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho,
nem dos príncipes desejar bebida forte. Para que não bebam, e se esqueçam da lei, e
pervertam o direito de todos os aflitos.”
Apocalipse 12:11 “Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa
da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a
própria vida.”

O propósito do governo é fazer o bem e punir o mal
Romanos 13:1-4 “Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores; porque não há
autoridade que não proceda de Deus; e as autoridades que existem foram por ele
instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus;
e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são
para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a
autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus
para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme; porque não é sem motivo que ela traz
a espada; pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal.”
1Pedro 2:13-14 “Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja
ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo
dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem.”

A autoridade de Deus é superior à dos homens
Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50 – A história de José.
2 Samuel 12:1-23 – Natã repreende Davi.
1 Reis capítulo 19 – Elias repreendido por Deus ao se esconder.
2 Reis capítulo 18 e 19 – Senaqueribe e seu exército são derrotados pelo anjo do
Senhor.
Atos 4:18-21 “Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem
ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo
diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus; pois nós não podemos
deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os
soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos
glorificavam a Deus pelo que acontecera.”
1Timóteo 5:19-20 “Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o
depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreendeos na presença de todos, para que também os demais temam.”

Deus é soberano e reina sobre as nações
Provérbios 21:1 “Como ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão do SENHOR;
este, segundo o seu querer, o inclina.”

Salmo 22:28 “Pois do SENHOR é o reino, é ele quem governa as nações.”

Salmo 33:12 “Feliz a nação cujo Deus é o SENHOR, e o povo que ele escolheu para sua
herança.”

Salmo 47:7 “Deus é o Rei de toda a terra; salmodiai com harmonioso cântico.”
Daniel 4:17 “Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem, por mandado dos
santos; a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino
dos homens; e o dá a quem quer e até ao mais humilde dos homens constitui sobre
eles.”
Daniel 4:24-26 “esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá
contra o rei, meu senhor: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com
os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do
orvalho do céu; e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o
Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi
dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu,
depois que tiveres conhecido que o céu domina.”
Mateus 16:18 “Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a
minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.”
João 19:11 “Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te
fosse dada; por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem.”
Romanos 14:11 “Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se
dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus.”
Efésios 1:20-23 “o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e
fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e
potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente

século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o
cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele
que a tudo enche em todas as coisas.”
Apo 11:15 “O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O
reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos
dos séculos.”
Apocalipse 19:16 “Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: REI DOS REIS E
SENHOR DOS SENHORES.”
Apo 20:10 “O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre,
onde já se encontram não só a besta como também o falso profeta; e serão
atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos.”
Apo 21:8 “Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos
assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte
que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.”
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