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8ª Semana 

O Ano de Semear - Honra – Honrar aqueles que sofrem 
 

“Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança.” 

Tiago 5:11 (NVI) 






Foco de Oração: Tiago nos diz que devemos dar honra a quem passar por sofrimento. E como é que vamos 

honrar aqueles que estão passando por sofrimento? Mais tarde, em que o verso, Tiagos nos dá parte da resposta: 

Você pode ver como o Senhor foi bom para ele no final, porque o Senhor é cheio de ternura e misericórdia. 

Infelizmente, na igreja quando uma pessoa está sofrendo sob várias provações, Pedro usa o termo, multiforme 

provações ... as primeiras reações são de perguntar o que a pessoa fez para trazer esse sofrimento para si mesma. 

Nós, infelizmente, acabamos sendo mais parecidos como os três amigos de Jó do que como o Senhor, que é 

cheio de ternura e misericórdia. Muitas vezes aqueles que sofrem, acabam sofrendo mais por conta daqueles que 

tentam encontrar a falhas nele, ou atuar como juiz na vida dos outros ... uma área que está aberta somente para 

Deus. Como crentes em Cristo, que é cheio de ternura e misericórdia, devemos imitar nosso Pai Celestial e 

honrar aqueles que sofrem, oferecendo-lhes misericórdia e ternura, não julgamentos ou críticas. Vamos 

determinar ser o povo de Deus que estão procurando maneiras de honrar aqueles entre nós que estão sofrendo 

sob várias aflições e circunstâncias. Desta forma, também estaremos honrando a Deus, que é cheio de ternura e 

misericórdia. 
  

 

Dia 1: Peça ao Senhor para mostrar-lhe todas as maneiras que você não teve um coração para honrar 

aqueles que sofrem. 

Dia 2: Peça ao Senhor para transformar o seu coração a um coração cheio de Sua ternura e misericórdia 

e não de críticas. 

Dia 3: Arrependa-se por todas as vezes que você julgou aqueles ao seu redor que têm sofrido com várias 

provações. 

Dia 4: Ore para que sua igreja ensine os seus membros como honrar aqueles que estão sofrendo. 

Dia 5: Ore para que sua família possa aprender a ministrar com ternura e misericórdia àqueles que 

sofrem. 

Dia 6: Ore por outras igrejas em sua cidade para saberem como honrar aqueles que sofrem, e fazê-lo 

com ternura e misericórdia. 

Dia 7: Ore pelos missionários de sua igreja para demonstrarem ternura e da misericórdia de Deus para 

com aqueles que sofrem. 
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