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O Ano de Colher – O Fruto do Reino – Os Perseguidos 
 
 

Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 

 
       Mateus 5: 10 (NVI) 
 

      
 

Foco de Oração: Este é realmente um fruto muito surpreendente na vida do crente em Jesus Cristo. Em um 

mundo onde muitos pregam riqueza e prosperidade, e uma "boa vida" com Jesus, Ele fala das bênçãos que vêm 

para os que são perseguidos por sua fé. Em muitos casos, em nossa sociedade, nós pensamos que se um crente 

está sofrendo, deve haver algo de errado com ele. Talvez ele não tenha fé suficiente. No entanto, em nosso 

mundo moderno, vivemos em uma época em que há mais perseguições aos cristãos do que em qualquer outro 

momento na história da Igreja. Quem não tem conhecimento, ou que não tenha visto as cenas horríveis de 

pessoas sendo decapitadas, simplesmente porque eles crêem em Jesus Cristo, e não renunciam a essa fé. Há uma 

outra triste realidade do nosso tempo, e isso é o fato de que há momentos em que aqueles que professam a fé no 

Senhor Jesus Cristo pode até mesmo ser perseguido por pessoas dentro da igreja. Alguém que nós pensamos que 

é muito "radical" em seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo, que está disposto a assumir que ter fé é 

necessário estar em lugares desconfortáveis. Pedro fala sobre tendo o cuidado de não sermos perseguidos porque 

fazemos coisas erradas (I Pedro 4:15). A recompensa, Jesus diz é que para aqueles que sofrem perseguição, 

porque deles é o Reino do Céu. Há uma recepção especial para aqueles que sofrem por causa da fé. Isso não é a 

nossa motivação, mas nos mostra que Jesus leva a sério quando nos leva a viver a nossa fé em um mundo hostil. 

Qual é o nível de seu compromisso de viver a sua fé? Você ficaria firme em face as perseguições? Decida agora. 

 

Dia 1: Hoje passe algum tempo lendo sobre aqueles que no passado foram perseguidos. 
 

Dia 2: Fale hoje com o Senhor sobre o seu próprio nível de compromisso. Você está sugeito a  

   perseguição? 

 

Dia 3: Examine o seu coração e arrependa-se de todas as maneiras que você não demonstrou ter esse      

tipo de compromisso. 
 

Dia 4: Peça ao Senhor para fortalecê-lo para que se chegar o momento do teste, você seja capaz de ficar

   de pé 
 

Dia 5: Ore para que sua igreja esteja preparando seu povo para estar prontos, se e quando a perseguição 

   vir. 

 

Dia 6: Ore para que Deus preparae os cristãos em sua cidade para serem capazes de ficar de pé mesmo 

em perseguição.  

   

Dia 7: Ore pelos missionários que são muitas vezes desafiados em meio a perseguição severa. 
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