
Foco de oração: dezembro 2014      
              

 

Liberdade sem limite… 

“Porque um menino nos nasceu, 

um filho nos foi dado.” (Isaías 9:6 NVI) 

 

Cante o povo resgatado 

Glória ao Príncipe da paz; 

Deus, em Cristo revelado, 

Vida e luz ao mundo traz! 

Nasce a fim de renascermos, 

Vive para ressurgirmos, 

Rei, Profeta e Salvador, 

Louvem todos ao Senhor! 

 

(Cântico nº 466, Charles Wesley) 

 

A salvação que vem por meio de Jesus é para todos. 

 Daquilo que a salvação liberta as pessoas é algo enorme. Aquilo para que ela liberta as pessoas é 

igualmente grande. 

 

…para adorar a Deus 

“Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança.” (Hebrews 4:16) 

 

Muitas pessoas (como a mulher no capítulo 4 de João) pensam que Deus só pode ser adorado de forma 

limitada, mas Jesus abre as portas.  

 

Ore por aqueles que estão com medo de que Deus vai odiá-los se cometerem erros na forma 

como adoram. 

Ore por aqueles cujas famílias ou governos lhes impõem sanções, caso adorem abertamente. 

 

…para tomar decisões moralmente responsáveis 

“’Tudo é permitido’, mas nem tudo convém. ‘Tudo é permitido’, mas nem tudo edifica.” (1 Coríntios 

10:23) 

 

Enquanto muitas pessoas olham para outros esperando que eles façam escolhas por elas, outros 

pensam que a liberdade significa que é permissível fazer o que desejarem. Mas nenhuma dessas 

atitudes é o que Deus tem em mente. A graça de Deus significa que quando Jesus salva as pessoas, Ele 

as liberta para tomarem suas próprias decisões, tendo o bem do próximo totalmente em mente. 

 

Agradeça pela liberdade de poder escolher.  



Ore por sabedoria para exercer escolhas, para perceber com precisão quais opções são 

benéficas e construtivas. 

 

 

…para amar o nosso próximo, inclusive os nossos inimigos 

Jesus disse, “’Vocês ouviram o que foi dito: ‘Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo’. Mas eu lhes digo: 

Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de 

seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos 

e injustos.’” (Mateus 5:43-45) 

 

Quando Jesus liberta os pecadores da ansiedade da culpa, Ele os liberta para olhar para fora, a fim de 

amar os seus vizinhos. Ninguém disse isso melhor do que Martinho Lutero: "[O cristão deve pensar]:" ... 

meu Deus me deu, em Cristo, todas as riquezas da justiça e salvação, sem mérito algum da minha parte, 

por pura, livre misericórdia, para que, a partir de agora, eu não precise de nada exceto da fé que crê que 

isso seja verdade. Por que não devo portanto, livremente, alegremente, com todo o meu coração, e com 

um anseio ardente, fazer todas as coisas que eu sei que são agradáveis e aceitáveis a um Pai que me 

inundou com suas riquezas inestimáveis? Portanto, vou me doar ao meu vizinho, assim como Cristo Se 

ofereceu por mim; não vou fazer nada nesta vida, exceto o que eu vejo que é  necessário, rentável, e 

benéfico ao meu vizinho, pois, mediante a fé,  tenho abundância de todas as coisas boas em Cristo'" (A 

liberdade de um cristão). 

 

Todos nós recebemos livremente. Ore por um espírito de generosidade que se alegra 

em dar livremente.  Ore por aqueles que sentem que têm de diferenciar entre aqueles 

que merecem e não merecem cuidados.  

 

“Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter 

novamente a um jugo de escravidão.” (Gálatas 5:1) 

 

 

 

 


