
Dn.9.3 a 6 - E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o 
buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e 
cinza. E orei ao SENHOR, meu Deus, e confessei, e disse: 
Ah! Senhor! Deus grande e tremendo, que guardas o 
concerto e a misericórdia para com os que te amam e 
guardam os teus mandamentos; pecamos, e cometemos 
iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos 
rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos 
teus juízos; e não demos ouvidos aos teus servos, os 
profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, 
nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o 
povo da terra.

Daniel não se acomodou ou esperou passivamente o 
cumprimento da restauração prometida.

Pelo contrário, começou a interceder, de todo coração, 
com jejum e súplicas pelo cumprimento da palavra de 
Deus. Daniel começou a orar, com intercessão, 
reconhecendo a grandeza de Deus, que suscita reverente 
temor, o seu amor fiel e sua misericórdia para com 
aqueles que o amam e o obedecem.

A seguir, fez confissão do pecado, identificando-se com o 
povo de Israel que pecara contra Deus e se rebelara 
contra Ele. Pediu a restauração de Jerusalém, não por 
causa de qualquer mérito seu, ou de Israel, mas "por 
amor do Senhor".

Quando Deus respondeu, demonstrou sua grande 
misericórdia e compaixão amorosa como o Deus que, 
realmente, cumpre as suas promessas. 

É de suma importância entender que o intercessor nunca 
ficará em evidência diante dos homens, mas sempre em 
evidência diante do trono de Deus, pois o intercessor é 
aquele que sempre terá crédito diante do Senhor. 
Quando Daniel assumiu seu ministério, o Senhor sempre 
contara com ele. O intercessor é conhecido nos céus, os 
anjos de Deus o admiram.
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Para se tornar um verdadeiro intercessor é d i f e r e n t e s  e s f e r a s  d a  v i d a :  n a  
necessário oferecer boa parte do seu individualidade, na família, na comunidade, 
tempo ao Senhor, reconhece a importância na nação e na igreja.
da sua presença nos cultos e reuniões, pois 
entende que é um agente de Deus que Mais de 245 milhões de cristãos no mundo 
poderá mover as mãos do Senhor a favor enfrentam algum tipo de oposição como 
do povo, apesar de não ser reconhecido resultado de sua identificação com Jesus 
pelos homens. Cristo. 

Perguntas: Esse é o número estimado pelo centro de 
pesquisas da Portas Abertas, calculado por 

1. Você sente necessidade de ser meio de um questionário aplicado a cristãos 
reconhecido pelos homens? (Lucas locais, e que classifica os 50 países onde a 
16:15). perseguição é mais severa.

2. Você acha que tem algum crédito diante A perseguição religiosa ocorre quando:
do Senhor? Tem algum testemunho pra 
provar? - não têm seus direitos de liberdade 

religiosa garantidos;
3. Você tira um tempo de qualidade todos 
os dias?  (Salmos 119:164).    - a conversão ao cristianismo é proibida por 

conta de ameaças vindas do governo ou de 
Obs. Ajude-me na campanha do quilo! grupos extremistas;
Disse Jesus: tive fome e me deste de comer, 
estive nu e me vestiste, estive preso e me - são forçados a deixar suas casas ou 
visitaste. Ide e pregai o Evangelho.  empregos por medo da violência que pode 
P r e c i s a m o s  o b e d e c e r  a  e s s e s  alcançá-los;
direcionamentos.

- são agredidos fisicamente ou até mesmo 
mortos por causa de sua fé;

- são presos, interrogados e, por diversas 
vezes, torturados por se recusarem a negar 
a Jesus.

Mais de 245 milhões de cristãos no O número de cristãos perseguidos inclui 
mundo enfrentam algum tipo de aqueles que são confrontados com outras 
oposição como resultado de sua formas de hostilidade do que apenas a 
identificação com Jesus Cristo violência isolada. Também, em alguns 

países, a perseguição afeta todos os cristãos, 
Cristãos ao redor do mundo têm negados qualquer que seja sua denominação. Em 
seus direitos quanto à liberdade religiosa, outras nações, ela afeta apenas uma parte 
tornando-se vulneráveis a hostilidades em da comunidade cristã, a qual se difere em 
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MISSÃO 
Saciar a sede do mundo com a 
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algum aspecto das outras denominações. Sendo um 
cristão, por exemplo, menos ativo no evangelismo e/ou 
em outras atividades públicas que outros, chama para si 
menos atenção e é menos confrontado.

A perseguição também pode depender da região do país 
onde vivem os cristãos. Áreas dominadas pelos 
muçulmanos em países de maioria cristã podem exercer 
uma forte pressão sob os cristãos, até mesmo cometer 
atos de violência contra eles, mesmo que o país seja de 
maioria cristã.

Na tentativa de responder à questão se o cristianismo é a 
religião mais perseguida no mundo, a pesquisa do Pew 
Research Center é considerada normativa. Ao que 
aparentam esses dados, os cristãos e os muçulmanos são 
mais ou menos confrontados de modo semelhante por 
meio do assédio. A equipe de pesquisa da Portas Abertas, 
no entanto, afirma que o cristianismo é a religião mais 
perseguida no mundo, já que avalia também o tipo de 
assédio e sua gravidade. 

É para socorrer e fortalecer o corpo de Cristo que a Portas 
Abertas atua há mais de 60 anos em mais de 60 países 
onde existe algum tipo de proibição, condenação, 
execução ou ameaça à vida de pessoas ou à liberdade de 
crer e expressar a fé em Jesus Cristo. O apoio vem por 
meio de Bíblias, materiais cristãos, treinamentos, ajuda 
socioeconômica e presença – dentre muitas outras 
maneiras – para que esses cristãos sejam fortalecidos 
para servir e levar boas novas às suas comunidades.



O homem ficou triste pela situação do 
velho pote, e com compaixão falou: 
"Quando retornarmos para a casa de meu 
senhor, quero que percebas as flores ao 
longo do caminho."

Um carregador de água na Índia levava 
dois potes grandes, ambos pendurados De fato, à medida que eles subiam a 
em cada ponta de uma vara a qual ele montanha, o velho pote rachado notou as 
carregava atravessada em seu pescoço. flores selvagens ao lado do caminho, e isto 
Um dos potes tinha uma rachadura, lhe deu certo ânimo. Mas ao fim da 
enquanto o outro era perfeito e sempre estrada, o pote ainda se sentia mal porque 
chegava cheio de água no fim da longa tinha vazado a metade, e de novo pediu 
jornada entre o poço e a casa do chefe; o desculpas ao homem por sua falha.
pote rachado chegava apenas pela 
metade. Foi assim por dois anos, Disse o homem ao pote: "Você notou que 
diariamente, o carregador entregando um pelo caminho só havia flores no seu lado. 
pote e meio de água na casa de seu chefe. Eu ao conhecer o seu defeito, tirei 

vantagem dele. E lancei sementes de flores 
Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de no seu lado do caminho, e cada dia 
suas realizações. Porém, o pote rachado enquanto voltávamos do poço, você as 
estava envergonhado de sua imperfeição, regava. Por dois anos eu pude colher estas 
e sentindo-se miserável por ser capaz de lindas flores para ornamentar a mesa de 
realizar apenas a metade do que ele havia meu senhor. Sem você ser do jeito que você 
sido designado a fazer. é, ele não poderia ter esta beleza para dar 

graça à sua casa."
Após perceber que por dois anos havia 
sido uma falha amarga, o pote falou para o Cada um de nós temos nossos próprios e 
homem um dia à beira do poço. únicos defeitos. Todos nós somos potes 

rachados. Porém, se permitirmos, o 
- "Estou envergonhado, e quero pedir-lhe Senhor vai usar estes nossos defeitos para 
desculpas." embelezar a mesa de seu Pai. Na grandiosa 

economia de Deus, nada se perde. Nunca 
- "Por quê?" Perguntou o homem. "De que deveríamos ter medo dos nossos defeitos.
você está envergonhado?"

Se os reconhecermos, eles poderão ser 
- "Nesses dois anos eu fui capaz de transformados por Deus para causar 
entregar apenas a metade da minha carga, beleza. Nas nossas fraquezas o Senhor diz 
porque essa rachadura no meu lado faz que seremos fortes, portanto vamos 
com que a água vaze por todo o caminho deixá-Lo agir com liberdade em nossas 
da casa de seu senhor. Por causa do meu vidas para sermos sim transformados a 
defeito, você tem que fazer todo esse Sua REAL imagem e semelhança. 
trabalho, e não ganha o salário completo 
dos seus esforços," disse o pote. Deus te abençoe e capacite.

Defeito
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