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Faça com sua Família!      
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Coragem, persevere!  

Quem nunca parou para analisar as situações e, por algum momento, teve a errada 

impressão de que não estava adiantando nada orar? Diante disso, muitas vezes, nosso 

ânimo, coragem podem desaparecer, não é mesmo? Vamos falar um pouco sobre isso!  

  Lucas 18:1-8, diz: “Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para 

mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: “Em certa cidade 

havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens”. E havia naquela 

cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: ‘Faze-me justiça 

contra o meu adversário’. Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si 

mesmo: ‘Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está 

me aborrecendo; vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar” E o Senhor 

continuou: "Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, 

que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: ele lhes fará 

justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do homem vier, encontrará fé na terra?"  

Orando corajosamente!       

 Segundo o texto de Lucas, vemos que coragem não faltou à viúva! Ela enfrentou o 

juiz, insistiu para sua causa ser julgada, se levantou cheia de ousadia por aquilo que entendia 

ser o correto! Agindo assim, a viúva nos dá uma lição de como nos achegar diante de Deus: 

entrar intensamente na presença do Trono do Rei, cheios de confiança, crendo que a 

resolução da nossa situação só pode ser gerada por Ele!  “Assim sendo, aproximemo-nos do 

trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos 

graça que nos ajude no momento da necessidade” (Hebreus 4:16). Não adianta orar 

desacreditando, sem fé e sem entusiasmo, isso contamina nosso coração e nos faz duvidar, 

desanimar!         

 Orando perseverantemente!       

 A viúva também decidiu agir com perseverança! Por algum tempo ela pediu para o 

juiz julgar a sua causa, ia até ele e não se detinha em importunar o poderoso homem. Ela não 

se limitou a abrir a boca uma única vez, a respeito da sua necessidade, ela se fez ouvir até 

que fosse atendida, não desistiu de lutar por aquilo que parecia distante! A viúva não ficou 

resmungando com as amigas: “Ixiii, já falei com o juiz uma vez e nada dele resolver, acredita? 

Ah, já me cansei, vou deixar pra lá...” Nada disso! Havia perseverança e esperança no 

coração dela! Podia parecer demorado, mas ela cria que seria respondida!  

 Com base, ainda no texto de Lucas 18, quero contar um testemunho sobre 

perseverar. Mas, agora para que entendamos nosso “limite” ou, até quando devemos orar 

por algo. Eu orava sempre, quase todos os dias, para Deus transformar a vida de uma amiga 

muito importante para mim, pedia para Deus arrancar a superficialidade e a religiosidade da 

vida dela. Fiz isso por um longo tempo, até que tive um sonho onde Deus falou claramente 

comigo. No sonho eu enchia uma bexiga, um balão, com todo meu fôlego, mas demorei 

perceber que o balão tinha um furo, por onde o ar se perdia rapidamente. Parece estranho, 

mas discerni que eu estava depositando toda minha energia em algo que, aparentemente, 

naquele momento, era inviável diante de Deus. Assim, Ele me disse que eu deveria encerrar 

meu tempo de oração pela vida dessa pessoa.        

 Saber até quando orar por algo/alguém, depende de um fator especial: o segredo é 

estar sensível para entender o que Deus fala a respeito, saber qual a direção do Espírito 

Santo na situação. Se Deus gerar convicção no seu coração que você deve perseverar em 

algo, siga nesse propósito, caso contrário, não insista ou, nem comece a depositar sua 

energia nisso. Mas, lembre-se, isso exige de nós uma vida de proximidade, comunhão 

constante com Deus! Dificilmente conseguiremos ter clareza nessas situações se não 

cultivamos relacionamento regular e íntimo com Deus! Longe Dele não conseguimos ouvir 

Sua voz, entender as direções.       

 Quando falo, ainda, sobre perseverar, também não estou alimentando a ideia de 

orar com vãs repetições, falando repetida e exaustivamente a mesma coisa, como a Bíblia 

nos exorta sobre os pagãos. Perseverar tem a ver com orar com o coração, no sentido de 

entregar para Deus, sempre que necessário, àquilo que está em nossa mente! Orar com o 

coração fala sobre ser sincero com aquilo que acreditamos, estamos pensando e sentindo a 

respeito de algo naquele momento! O Evangelho é feito da verdade, a verdade nos liberta, 

nos fortalece, nos aprofunda em Deus, move a graça de Deus em nosso favor, já a mentira, 

a falsidade do nosso coração nos aprisiona a uma vida superficial e longe Dele!  

 Paulo nos alertou sobre não desistir de orar: “alegrem-se na esperança, sejam 

pacientes na tribulação, perseverem na oração” (Romanos 12:12). Então, continue a orar 

até Deus fazer algo, até Ele agir em favor e fazer alguma coisa boa! Ou, até Ele te dizer 

para parar! Sempre que oramos, coisas novas, inéditas, reconstruídas e transformadas são 

derramadas sobre nós! Então, não desanime ou esfrie sua vida de oração! Ouse orar mais 

por causas difíceis! Persevere, sabendo que Deus agirá!    

 Renove seu ânimo, coragem! Corra para Ele, sempre, ao invés de se esconder da 

Sua presença!  

REDIRECIONANDO...  

Você já viveu alguma situação (seja sobre oração ou de outra forma) que, apesar de 

entender que não deveria insistir, persistir, decidiu seguir em frente? Escreva como foi e as 

consequências que viveu:       

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

      REDIRECIONAR DIA 14 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Escreva sobre algo que você orou corajosamente, perseverantemente e alcançou pela 

graça de Deus!    

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

ORAÇÃO 
 

     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agora é com você, seu tempo de oração! 

 

RECEBER DOS CÉUS/NOSSO ALVO: Fortalecimento 

 “Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de 

recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da 

necessidade” (Hebreus 4:16) 

ORANDO: 
 ADORE A DEUS, cante LOUVORES AO SENHOR com sua família e AGRADEÇA pela 

renovação constante que podemos receber do Seu Espírito, pela alegria de saber que 
Ele, no tempo certo, age em nosso favor!   

- Ore por um coração confiante, ousado em Deus, que sua fé O alegre!   
- Perseverança, coragem e esperança no seu coração, diretamente dos céus!  

- Que Deus lhe dê graça para perseverar, segundo a direção que Ele te der, não 
vivendo sob as dificuldades das circunstâncias;  

 
Se comprometa a permanecer orando com a Igreja das nações neste período de 

quarentena. Além dos pedidos enviados no grupo do GA, também ore: 
- Que profissionais da saúde e suas famílias, demais profissionais que permanecem 

ativos, estejam debaixo da graça e proteção do Senhor, sendo livrados e fortalecidos 
espiritual, emocional e fisicamente! Suporte correto e estrutura para hospitais, que 

haja condição de trabalho! 
- Ore por sabedoria sobre as nossas autoridades (presidentes, ministros, 

governadores, secretários) para receberem estratégias divinas para a adequada 
contenção do alastramento do vírus enquanto protegem seu povo efetivamente; 

- Zelo do Senhor sobre as emoções de cada casa e família, provisão financeira 
também;  

- Ore por um mover mundial sobre sua Igreja de Cristo, através do Espirito Santo; 


