Como você
pode orar
pelos
Cristãos
Perseguidos
Querido parceiro de oração
Hoje em dia mais de 200
milhões de cristãos em todo o
mundo enfrentam perseguição
por causa do Evangelho.
Os nossos irmãos são
perseguidos, ameaçados,
espancados, presos,
torturados, enfrentam a fome e
até mesmo a morte por causa
do seu amor a Jesus.
No entanto, todas as
tentativas para acabar com o
cristianismo e silenciar a
mensagem do Evangelho
falharam.
Na verdade, as restrições dos governos, os grupos extremistas e as perseguições
implacáveis não pararam o crescimento da igreja triunfante de Deus!
Os cristãos Portugueses, como você, tem um papel crucial a desempenhar nesta batalha
espiritual. A oração é uma arma poderosa e eﬁcaz para proteger, fortalecer e encorajar os
cristãos perseguidos através do Espírito Santo.
Este guia de oração irá equipá-lo para a oração pelos cristãos perseguidos.
A oração é uma parte essencial da Missão A Voz dos Mártires
Você quer participar connosco?

SALMOS
• Salmo 23 - Para que eles possam descansar no
conhecimento de que o Bom Pastor anda com eles através
deste momento difícil.
• Salmo 119: 42-43 - Para que as Bíblias e outras literaturas
cristãs possam chegar às áreas mais remotas e carentes
onde há cristãos perseguidos.
• Salmo 119: 49-56 - Para que Deus possa trazer versos das
Escrituras à mente dos nossos irmãos e confortá-los.
• Salmo 140 - Para que Deus defenda os nossos irmãos
num mundo repleto de injustiças.

MATEUS
• Mateus 5:10 - Para que eles se alegrem que deles é o
Reino dos céus.
• Mateus 5: 43-48 - Para que eles possam exempliﬁcar o
amor de Deus através do amor consistente e da oração por
aqueles que os perseguem.
• Mateus 10:19 - Para que o Senhor possa dar-lhes as
palavras certas, quando estiverem a ser acusados diante
das autoridades.

ROMANOS
• Romanos 1:16 - Para que eles nunca se envergonhem do
Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crer.
• Romanos 8: 15-17 - Para que, eles possam encontrar a
paz no fato de que, como eles sofreram com Cristo, também
serão gloriﬁcados com Ele, sendo co-herdeiros com Cristo.
• Romanos 12:14, 21 - Para que os perseguidores
conheçam o amor, o perdão e a bênção de servir a Cristo
através da vida dos cristãos.

1 CORÍNTIOS
• 1 Coríntios 15:50-58 - Para que aqueles que perdem entes
queridos encontrem conforto no fato de que Cristo venceu a
morte e aqueles que morrem em Cristo serão ressuscitados
com Ele. Ore para que, tendo em conta esta promessa, eles
continuem a dar-se totalmente para a obra do Senhor.

2 CORÍNTIOS
• 2 Coríntios 1:5 - Para que, o consolo de Cristo, se
manifeste sobre eles.
• 2 Coríntios 4 - Para que Deus seja gloriﬁcado através das
suas vidas e que permaneçam com os olhos ﬁxos no que é
eterno.

EFÉSIOS
• Efésios 2:8-9 - Para que os que acusam falsamente os
crentes de conversão forçada, vejam que a conversão é
fruto da graça de Deus.
• Efésios 6:18-20 - Para que Deus lhes dê ousadia para
pregar o Evangelho.

FILIPENSES
• Filipenses 1:20 - Para que o Senhor seja exaltado, na vida
ou na morte dos seus ﬁéis.
• Filipenses 3:7-10 - Para que o conhecimento de Cristo
seja superior a qualquer coisa.
• Filipenses 4:4-7 - Para que Deus possa enche-los com
alegria e que essa alegria seja conhecida de todos.

COLOSSENSES
• Colossenses 4:2-4 - Orem para que Deus possa abrir
portas para pregação da Palavra.

1 TESSALONICENSES
• 1 Tessalonicenses 4:15-18 - Ore por aqueles que perdem
entes queridos por causa da perseguição. Que eles sejam
confortados com a alegria de saber que vão vê-los
novamente na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.

2 TIMÓTEO
• 2 Timóteo 1: 5 - Para que os pais cristãos demonstrem um
compromisso inabalável com Cristo, para que os seus ﬁlhos
sejam encorajados a andar intimamente com o Senhor à
medida que crescem.

HEBREUS
• Hebreus 10:23-25 - Para que os eles sejam incentivados a
continuarem a se reunir, apesar da oposição.
• Hebreus 10:32-39; 12:1-3 - Para que eles mantenham os
olhos em Jesus, perseverem na fé e não se cansem ou
percam a direção.
• Hebreus 13:3 - Para que Deus levante irmãos do mundo
livre que andem ao lado dos nossos irmãos da Igreja
Perseguida em amor, sustento e fé.

TIAGO
• Tiago 1:2-4 - Para que eles se alegrem com a
oportunidade de crescerem na semelhança de Cristo
através da oposição contínua que enfrentam.

1 PEDRO
• 1 Pedro 2: 20-21 - Para que eles sintam conforto no fato de
que Deus honra aqueles que sofrem por fazer o bem.
• 1 Pedro 4:12-13 - Para que eles saibam que compartilham
dos sofrimentos de Cristo, para que Cristo seja gloriﬁcado e
que deles é o Reino dos céus.
• 1 Pedro 5:1-4 - Para que os líderes espirituais
permaneçam ﬁéis ao chamado de Deus, sabendo que
receberão a coroa da vida.
• 1 Pedro 5:8-10 - Para que permaneçam ﬁrmes na fé.

