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Pensamento: Resultados nem sempre são o final da caminhada.  

 

‘Entendendo a opressão deve direcionar a estratégias para a ação. Essas estratégias não são respostas 

mas o início de uma caminhada em direção às soluções. Muitas vezes, é apenas quando tomamos os 

primeiros passos em direção a uma solução que a amplitude da estratégia surge.’  

Apenas Imagine: O mundo para Deus (Campbell Roberts e Danielle Strickland)  

 

 

Reflexão 

 

Se Deus é por nós… ? Então a nossa vida interna, o trabalho de Cristo em nós sera evidente na forma 

como engajamos externamente com Deus no nosso mundo. O nosso trabalho com os pobres e 

marginalizados, respondendo à injustiça global, vivendo como pessoas santas na comunidade refletirão 

o Deus que amamos e servimos.  

 

 

Oração 

‘Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança’ (2 Coríntios 3:12). 

 

Senhor, sabemos que precisamos ser ativistas neste mundo – pessoas que não têm medo de ver o que 

precisa ser mudado e que fazem parte desta mudança. Ajude-nos a nos mantermos firmes à esperança 

que encontramos em Ti e termos coragem ao enfrentarmos os desafios do nosso mundo, da nossa 

comunidade e da nossa família. Ajude-nos a ver os rostos das pessoas que sofrem e sabermos que 

fazemos parte da resposta. Ajude-nos a ter ousadia.   

 

Oração 

‘Ora, o Senhor é o Espírito e, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade’ (2 Coríntios 3:17). 

 

Pai Celestial, tendo o Seu Espírito em mim para ser agente de libertação é uma idéia impressionante! 

Liberdade de … ? Liberdade para ser… ? Liberdade para fazer… ? Muitas vezes minha vida parece ser 

 ‘
Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que 

colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se 

desvanecia. Na verdade as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando 

é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até 

o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se 

converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito e, onde está o Espírito do Senhor, ali 

há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a 

sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o 

Espírito’.  (2 Coríntios 3:12-18) 



vivida com restrições e nem sempre percebo a sua liberdade. Senhor, por favor me mostre como ser 

livre e do que preciso ser liberto.  

 

Há muitos neste mundo cuja liberdade está nas mãos de outros. Vivem com as limitações reais da 

escravidão imposta a elas. Onde sistemas precisam ser mudados, que possamos usar a nossa liberdade 

para desafiar leis injustas. Onde o seu povo e a igreja vivem com as restrições de ensinamentos falsos, 

abuso de poder e o conflito entre pessoas de fé, que a sua liberdade venha a indivíduos e grupos com 

poder libertador. Que o Seu reino venha.   

 

Oração 

‘E todos nós...estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o 

Espírito (2 Coríntios 3:18). 

 

Transformado à Sua imagem, por favor complete a Sua obra em mim. A viagem é progressiva, assim 

como o Seu trabalho em minha vida. Obrigado pelo Seu perdão, Sua graça e mistericórdia no qual 

permaneço seguro e que me levam à maior consciência, obediência e crescimento ao me tornar mais 

parecido contigo.  Aquilo que o Senhor faz em mim também está acontecendo àqueles ao meu redor – 

quero ser sensível, amoroso e engajado na comunidade de uma forma que Lhe honra e que reconhece 

que nós, como os Seus filhos, estamos todos ‘em processo’.  

 

Oro para que o que há em mim, doçura, força, resposta às dificuldades humanas seja um encorajamento 

àqueles com as quais convivo em comunidade. Senhor, quero Te refletir de forma honesta e bela, sem 

distorção. 

 

Oração 

‘Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos;  

(2 Coríntios 4:1). 

 

 

Oh Deus! 

 

Adicione os seus pensamentos: 

 

_____________  Fé  _____________  Inteligência _____________ Energia Estratégia 

Parcerias Confiança _____________ Visão Financeiro Assistência Planos Resultados 

Generosidade _____________ Igualidade Incansável 

Espírito Santo Direção _____________ Sabedoria  Mordomia _____________ 

Saúde_____________ Aprovação Relacionamentos Sustentabilidade Vida Mudança 

Educação _____________ Integridade 

 

Esperança! 

Amém! 


