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Fé sem limites 

Salmo 24 

Do SENHOR é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem; pois foi ele quem 

fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do SENHOR? 

Quem poderá entrar no seu Santo Lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, 

que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do SENHOR, 

e Deus, o seu Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, 

ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais; abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da glória entre. 

Quem é o Rei da glória? O SENHOR forte e valente, o SENHOR valente nas guerras. Abram-se, ó 

portais; abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da glória entre. Quem é esse Rei da glória? 

O SENHOR dos Exércitos; ele é o Rei da glória! 

 

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

 

Deus chamou Moisés para liderar Israel para fora do Egito, não para defendê-los no Egito; para 

atacar e derrotar nações inimigas, não para defender Israel delas. Deus mandou Josué para 

invadir e conquistar, não para negociar. O Espírito Santo foi dado no Pentecoste não para manter 

a igreja abençoada e confortável, mas para fazer a igreja invencível. As armas da sua guerra 

espiritual, diz Paulo, não são armas de defesa, mas armas de ataque. 

Wesley Duewel, Touch the World through Prayer, Zondervan, Grand Rapids, 1986. 

 

 

 

Não somos chamados para “manter o forte” até Jesus voltar e nos resgatar; mas para atacar as 

portas do inferno.  

 

Temos orado com confiança dependendo de Deus em meio à crise mundial atual, na qual cristãos 

estão morrendo por causa de sua fé? Onde a desumanidade parece não ter fim? Onde, em nome 

da religião, militantes extremistas acabam com a vida sem hesitação? 

 

Reflexão: 

“Do Senhor é a terra!”...mesmo que os homens tentem destruir um ao outro e destruir o planeta 

de inúmeras formas;  enquanto o terror ameaça vilarejos e pessoas e as guerras e a ira ficam fora 

de controle.  

 



Com o salmista proclamamos: “O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; de quem terei 
temor?” (Salmo 27). Deus oferece ajuda para hoje e esperança para o futuro. Confiança 

inabalável em Deus é o nosso antídoto contra o temor! 

 

Oração: 

Senhor, estando em Tua presença, busco Tua direção enquanto clamo pelo meu mundo:  

 

“Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por 

meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes; e nos 

gloriamos na esperança da glória de Deus.” (Romanos 5:1-2). 

 

Senhor, peço pelos meus irmãos e irmãs que estão vivendo com atrocidades que eu não consigo 

compreender nem aceitar. Senhor, ensina-me a orar... (Tenha um momento de tranquilidade 

permitindo que o Senhor direcione o seu pensamento enquanto você interage com Ele em 

oração).  

 

Senhor, oro pelos líderes mundiais que respondem às guerras e às ameaças de guerra. Conceda-

lhes sabedoria e intervenha onde a falha humana possa criar situações novas ou piorar as que já 

existem... (um momento para a quietude etc).  

 

Senhor, oro pelas pessoas de fé, que elas possam viver de acordo com os elementos corretos e 

positivos da sua fé e não usem a religião como um rótulo para extremismos e comportamentos 

cheios de ódio. Que nós, que Te honramos, possamos encontrar maneiras de expressar o amor 

cristão ao falar contra as ações inaceitáveis em nome da religião... (Um tempo para a quietude 

etc). 

 

 

 

Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para 

poderem ficar firmes contra as ciladas do Diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, 

mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as 

forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para 

que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, 

mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo 

os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o 

qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do Maligno. Usem o capacete da salvação e 

a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda 

oração e súplica; tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os 

santos. (Efésios 6:10-18). 
 

 

“Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo”. 
(Romans 5:1). 


