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Introdução

A República Checa foi um dos países a viver debaixo do governo comunista durante 40 anos. Há
uma semelhança muito grande com o povo de Israel que viveu quarenta anos no deserto depois
de sair do Egipto.
As circunstâncias opressivas tendem a deixar marcas no povo. O mesmo acontece com os
cristãos. Por um lado pode criar um povo submisso e passivo, um povo que perdeu a esperança
e a perspetiva. Resulta num povo que não desafia a situação e não se levanta.
Por outro lado um tempo de opressão também pode levar à revelação de um povo que resiste e
escolhe não se contentar com o estabelecido. São geralmente a minoria e têm de remar contra a
maré. Eles têm um espírito diferente.
Há ainda outra questão importante: Aquele que vem de uma situação de opressão e
independentemente da resposta que o povo escolhe, é marcado por esse tempo. Precisa de se
libertar dessas marcas, precisa de um tempo no deserto.
A Semana de Oração da Aliança de 2014 foca-se na pessoa que foi moldada pelo tempo de
opressão mas que escolheu resistir à tendência geral de submissão. O nome desta pessoa
especial é Caleb. Ele ficou firme quando as coisas se tornaram mais difíceis. Ele foi contra a
visão e a tendência que a maioria adotou. Ele sofreu porque tomou uma posição, mas também
ganhou muito com isso.
Se queremos ver uma Europa mudada precisamos de ser ou de seguir pessoas como Caleb.
Eles estão entre nós. Precisamos de os encontrar, dar-lhes espaço e segui-los. Isto irá
inevitavelmente ter efeito em nós e nos que nos rodeiam.
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Vamos embarcar numa jornada ao fazermos parte desta semana de oração. Vamos orar e
esperar que Deus nos mostre os Calebes e que estes sigam a chamada de Deus nas suas vidas.
Vamos segui-los.

Porque precisamos de Calebes?
O tema da Semana Universal de Oração deste ano é a história da vida do Caleb de quem a
Bíblia nos fala. Não é muito difícil de perceber como esta história pode ser uma inspiração para a
igreja europeia dos dias de hoje. Muitos cristãos europeus hoje olham com admiração para a
igreja na Índia, na China, África e América do Sul, cheias de dinâmica. Há coisas a acontecer no
outro lado do globo que queremos que aconteçam também aqui. O Espírito de Deus está a
operar nesses lugares e muitos milagres estão a acontecer. Olhar para a Europa mostra algo
muito diferente. Será que Deus está morto na Europa? Como é que devemos olhar para a
experiência espiritual e a realidade do Evangelho à nossa volta?
A igreja na Europa já não se pode orgulhar das suas grandes instituições e massiva influência na
sociedade. Está a aprender a ser uma minoria e a encontrar uma nova forma de força na sua
fraqueza e na descoberta de como será sem uma ligação ao poder político. O século 20 provou
de uma forma dolorosa, não apenas a fraqueza moral da igreja europeia, mas também um
enfraquecer da sua autoridade espiritual. O reconhecimento destas falhas colocou a igreja “de
joelhos”, que de certa forma está “mais sombria e mais grave”. O triunfalismo do passado foi
embora e a igreja está agora na posição de alguém que é silenciado pelo seu passado e já não
pode esconder a sua fraqueza por trás de uma máscara de poder, mas que tem que aprender a
viver com a dura verdade sobre si própria. Sentimentos de vergonha, resignação e nostalgia
ergueram-se na igreja europeia e há um risco de que isto “infete” as próximas gerações de
jovens cristãos, que estão a sair das igrejas em largo número.
Nesta situação, é extremamente importante olhar através dos olhos de Deus para a lição que
nós como igreja europeia estamos atualmente a aprender. Se o ceticismo vencer, a vitalidade e a
vida estão perdidas. É por isto que podemos ser inspirados pelo caráter de Caleb, que é descrito
como tendo “um espírito diferente”. Ele tinha uma perspetiva completamente diferente da maioria
das pessoas à sua volta, apesar do elevado preço que ele teria que pagar. Ele experimentou o
fracasso histórico de vaguear pelo deserto e perder as pessoas da sua geração, que não
chegaram ao seu destino, mas ele conseguiu entrar na Terra Prometida e experimentar o
cumprimento das promessas pessoais que recebeu de Deus. A Europa precisa de novos
Calebes, jovens ou idosos, que não têm medo de gigantes nem do fracasso das suas
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comunidades, mas que estão dispostos a avançar. Espero que esta Semana Universal de
Oração seja uma inspiração na nossa jornada para descobrir a visão de Deus quanto à comissão
que temos em Cristo como indivíduos, comunidades e igrejas, no nosso meio ambiente e no
mundo.

Domingo 12 de Janeiro – Ele tinha um espírito diferente
Leituras bíblicas
Números 14:6-19; Números 14:24; II Timóteo 1:7-10

Pensamento do Dia
Que queria dizer a expressão “Caleb tinha um espírito diferente”? Quem é um Caleb dos dias
modernos na nossa comunidade? E o que significaria hoje “ter um espírito diferente” no contexto
da igreja na nossa nação?
Nas nossas vidas, conhecemos muitas pessoas que são em muitos aspetos distintas de outras,
que são diferentes. São pessoas que nos inspiram, que nos perturbam, que nos ameaçam ou
que têm outros tipos de desafios para nós.
Mesmo na Bíblia, encontramos muitas pessoas significativas e piedosas, mas só foi escrito
acerca de uma pessoa o seguinte: “nele houve outro espírito”, e essa pessoa foi Caleb. Em
Números 14:24 lemos: “Mas o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e
perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente o possuirá em
herança.”
Aqui vemos um homem, que era tão diferente dos outros na sua mentalidade, no seu ponto de
vista espiritual da realidade e no seu entendimento sobre Deus que enfrentou todo o povo da sua
nação. Enquanto os outros caíram na dúvida e no medo, ele encorajou-os a terem esperança e a
prosseguirem para a vitória. Enquanto dez dos outros espias viram principalmente gigantes, ele
viu que não eram tão fortes assim. Porque é que ele era tão diferente? O que o formou? De onde
é que vem a coragem para ir contra a corrente? Caleb tinha outro espírito, um ESPÍRITO
diferente. A sua diferença vinha de um relacionamento com Deus e do seu compromisso com
Ele. O seu relacionamento com Deus era o fator que definia a situação e as circunstâncias -- as
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vozes dos outros eram fatores secundários. Porque há entre nós tão poucos dispostos a
enfrentar o mal e a corrupção mesmo com grande custo pessoal e que nem sequer se queixam?
Um relacionamento com Deus produz um espírito diferente. O espírito de Cristo.

Ponto Chave
No decorrer desta semana pense no que significa para si especificamente ser alguém com um
espírito diferente – o espírito de Cristo. Quando olha para a história de Caleb, fica inspirado para
fazer o quê? O que pode fazer amanhã? Quem é o seu Caleb? Encoraje-o.

Pontos para Oração
•

Ore por Calebes na sua congregação. Pessoas com coragem para reconhecerem a
realidade e trazerem esperança.

•

Ore para que Deus nos ajude a ver de forma correta a realidade espiritual no nosso país.

•

Ore pela plantação de novas igrejas e pela renovação da igreja e de congregações
moribundas.

•

Ore pelos líderes que perderam o espírito de Caleb.

•

Ore pela situação económica no seu país e em toda a Europa.

Segunda-feira, 13 de Janeiro – Os gigantes de hoje e a mentalidade de
gafanhoto
Leituras bíblicas
Números 13:25-33; I Coríntios 1:22-31

Pensamento do Dia
Os checos têm a reputação de serem céticos. Muito especialmente para os americanos mas
também para outros estrangeiros é surpreendente o ceticismo com que se encontram; o saber
com toda a certeza porque algumas coisas não funcionam, não podem funcionar ou certamente
não irão funcionar. O ceticismo e o cinismo são para algumas pessoas uma forma segura de se
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protegerem da megalomania, do Cristianismo demasiado entusiasta e da desilusão das coisas
não andarem bem, mesmo que lhes sejam colocadas à frente perspetivas de grande esperança.
O ceticismo e o cinismo são ao mesmo tempo o que tira a esperança e o que produz
passividade. Tantas pessoas, incluindo jovens cristãos, são passivas e queixam-se de não
conseguir mudar nada. Ao mesmo tempo não veem que na realidade têm muito mais
oportunidades das quais podem fazer uso e que há sempre muitas opções de mudar pelo menos
uma coisa e não ficar à espera que alguém faça por eles. O cinismo destrói a igreja, a
comunidade, a política, e mesmo a instituição do casamento. As pessoas que sabem que no fim
tudo vai correr mal, que por trás de tudo há uma nuvem negra, que a igreja só quer poder, que o
casamento é só uma folha de papel, no fim muito provavelmente vão acabar por ver o
cumprimento dos seus medos e vão acabar só com queixas e indolência. Somos assim tão
pequenos que não podemos mudar nada? Não sofremos também da mentalidade de gafanhoto?
Depois da insistência do povo e da instrução de Deus, Moisés envia um grupo de 12 espias à
Terra Prometida. Dez deles vieram com a seguinte mensagem (Números 13:31-33):
“Porém os homens que com ele subiram, disseram: Não poderemos subir contra aquele povo,
porque é mais forte do que nós.
E infamaram a terra que tinham espiado, perante os filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio
da qual passámos a espiar, é terra que consome os seus moradores; e todo o povo que vimos
no meio dela são homens de grande estatura.
Também vimos ali gigantes, filhos de Enac, descendentes dos gigantes; e éramos aos nossos
olhos como gafanhotos, e assim, também éramos aos seus olhos.”
Caleb traz uma perspetiva diferente: “ Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta
terra, e no-la dará; terra que mana leite e mel.” (…) “Não temais o povo desta terra, porquanto
são eles nosso pão; retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é connosco; não os temais.”
Como é que nós sofremos de mentalidade de gafanhoto? De que forma adoramos a nossa
própria fraqueza e a nossa pequenez e desrespeitamos Deus com a nossa incredulidade? Quem
são os nossos gigantes – nas nossas vidas, nas nossas comunidades, nos nossos locais de
trabalho…?

Oração para ouvir

5

A oração não é só ficar em silêncio e sentir a presença de Deus. É também ouvir o que Ele tem
para lhe dizer. Não é necessário preocupar-se. Dê tempo a Deus para falar consigo.

Pontos para oração
•

Peça perdão a Deus pelo ceticismo inútil e pela passividade e queixume.

•

Ore em relação aos “gigantes” na vida pessoal, nas comunidades e grupos de irmãos de
todo o mundo. Pelas coisas que não acredita que podem mudar, mas que precisam de
ser mudadas.

•

Ore pela destruição das estruturas do mal ou corrupção no seu país e pelo governo do
seu país.

•

Ore pela sua cidade e abençoe-a

Terça-feira, 14 de Janeiro – A Geração do Deserto

Leituras bíblicas
Números 14:1-5; Números 32:7-11; Mateus 11:16-26

Pensamento do Dia
É raro encontrar justiça plena neste lado do paraíso. Coisas más acontecem a pessoas boas, os
filhos delas morrem de cancro… Por outro lado, parece que as pessoas más e dissimuladas
saem sem castigo com mais do que merecem. Há muita luta e pensamentos que não podemos
influenciar, e por isso por vezes parece que o livro mais realista da Bíblia é Eclesiastes. Não
pinta nenhum jardim de rosas, mas encontra fundamentos de esperança e felicidade no mundo
imperfeito e caído.
Toda a geração de Caleb morreu no deserto. Ele viu os seus amigos morrerem sem contemplar
o destino pelo qual deixaram o Egito. Ele viveu 40 anos com pessoas que tinham que viver um
sentimento de fracasso, oportunidade desperdiçada (embora quisessem tomá-la, já era tarde
demais) e esperança desperdiçada. Ao mesmo tempo, ele também tinha que enfrentar a ira
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deles. Imagine como nos sentiríamos se alguém nos dissesse: “ Decerto os varões que subiram
do Egito, de vinte anos e para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacob!
Porquanto não perseveraram em seguir-me”. Imaginem se a igreja da vossa nação ouvisse algo
semelhante. Como é que isso pode ser justo? Mas e se essa geração não fosse capaz de entrar,
ou se tivesse entrado, não fosse capaz de resistir? Porque não seguiam a Deus de todo o
coração, os desafios que os esperavam eram maiores do que a sua fé. Eram prisioneiros das
suas próprias mentes, o Egito dentro deles. Prisioneiros do passado.
No antigo bloco soviético, várias gerações foram sujeitas a situações em que as suas
esperanças e aspirações se tornaram vítimas das circunstâncias exteriores. A esperança de
muitos perdeu-se. A igreja não estava imune a esta pressão; deixou-se ser guiada para o gueto e
não estava preparada para novos desafios. No entanto, na igreja de hoje, há uma geração
completamente nova que é muito diferente na sua mentalidade das pessoas que cresceram sob
o comunismo. No Oeste a igreja luta para encontrar o seu novo papel como minoria despojada
dos seus privilégios? Mas há uma nova geração, que está preparada para uma nova chamada.
Precisamos de os apoiar, para que possam encontrar novas maneiras e formas para a igreja.
Precisam de portas abertas e de apoio.

Pontos para Oração
•

Ore pelo relacionamento entre as várias gerações nas nossas igrejas.

•

Ore pela geração que perdeu a maioria das suas oportunidades na vida durante o tempo
do Comunismo, e que hoje é das mais fechadas em relação ao Evangelho.

•

Ore por lei e justiça no nosso país.

•

Ore por professores e por aqueles que têm maior influência nas próximas gerações.

•

Ore pelas pessoas à nossa volta, que caem sob os seus fracassos, desilusões ou
desespero.
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•

Ore por Israel.

•

Ore pelos sem-abrigo.

Quarta-feira, 15 de Janeiro – Quiseram apedrejá-lo

Leituras Bíblicas
Números 14:10-21; Salmo 55:12-14; II Coríntios 4:8-18

Pensamento do Dia
“Então disse toda a congregação que o apedrejassem com pedras; porém, a glória do Senhor
apareceu na tenda da congregação, a todos os filhos de Israel.” (Números 14:10)
Alguma vez lhe aconteceu ser “recompensado” pelos seus bons esforços por aqueles que estava
a tentar ajudar e com quem se preocupa? É bem sabido que os piores conflitos acontecem entre
aqueles que estão a trabalhar para a mesma causa e que são íntimos. Os conflitos mais
dolorosos são aqueles que ocorrem com aqueles a quem somos mais chegados – a nossa
família, amigos e pessoas com quem não esperaríamos ter um conflito.
Como é que acha que Caleb se sentiu, quando todos os seus amigos e companheiros da tribo se
viraram contra ele e quiseram apedrejá-lo e a Josué pelas suas palavras? Eram ambos líderes e
importantes nas suas tribos e famílias. Esta não foi a resposta que eles esperariam. No Salmo 55
encontramos uma descrição de uma situação semelhante e dos sentimentos que eles também
devem ter tido.

“Pois não era um inimigo que me afrontava – então eu o teria suportado; nem era o que me
aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido.
Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo.” (Salmo 55:12-13)
Apesar disto, Caleb viveu com estas pessoas por mais 40 anos e também influenciou os seus
filhos, a nova geração que agora tinha entrado na Terra Prometida com uma mentalidade
diferente – como a de Caleb. Ele tinha de ser um homem de perdão e reconciliação, tal como os
Calebes de hoje devem ser.

Pontos para oração
•
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Ore pelos relacionamentos no casamento, e pelos casamentos que sabe estarem a
passar por uma crise ou dificuldade.

•

Ore por aqueles com quem temos ou tivemos um conflito ou desacordo.

•

Ore por bons relacionamentos nas nossas comunidades, por unidade e perdão.

•

Ore pelos relacionamentos dentro das comunidades e entre elas, que sejam capazes de
resolver os conflitos no Espírito de Cristo e na verdade.

•

Ore pela Aliança Evangélica e outras organizações que trabalham no desenvolvimento
de boas relações entre os cristãos.

•

Ore pelos missionários que estão noutros países.

Quinta-feira, 16 de Janeiro – Uma nova geração

Leituras bíblicas
Josué 2:1-24; Deuteronómio 1:25-40; I Timóteo 4:10-16

Pensamento do dia
Uma nova geração de israelitas cresceu no deserto. Entre aqueles que não se lembravam da
escravidão no Egito, a maioria provavelmente nem se lembrava do fracasso em Cades Barneia.
De que maneira pensa que Moisés, Josué e Caleb os influenciaram? Como é que eles
prepararam esta nova geração para que não cometessem o mesmo erro dos seus pais?
Josué tinha decidido enviar dois espias antes da invasão de Jericó. São escondidos por Raabe
(que é mencionada na genealogia de Jesus), na casa de quem entraram, e ouvem com os seus
próprios ouvidos quão grande era o temor que os israelitas provocavam no povo de Canaã, no
presente e 40 anos antes:

“E (ela) disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu
sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos
ouvidos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saieis do Egito, e
o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Séon e a Og, que estavam dalem do Jordão, os
quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum,
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por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e em
baixo na terra.”
Os espias não duvidam que Deus lhes dará a terra e prometem misericórdia a Raabe. Eles estão
preparados para entrar na terra.
Há também uma nova geração de jovens e líderes que cresceu na República Checa. Uma
geração daqueles que já não se lembram do Comunismo, que não se lembram que éramos
levados à força para os guetos e estávamos na defensiva. São mais livres; não têm medo de
“gigantes” na comunidade nem na igreja. Eles querem mudança e acreditam nela. Precisam
apenas de uma chamada adequada para enfrentar o desafio e os Calebes que os rodeiam,
abrindo portas para eles e apoiando-os. Vê alguém assim à sua volta?

Oração de intercessão
A oração de intercessão não é apenas uma submissão da nossa lista de pedidos a Deus, mas a
prontidão para sair e ficar disponível para Deus me usar na resposta a esses pedidos. É uma
expressão do nosso relacionamento com Deus e com os outros.

Pontos para oração
•

Ore por novos Calebes e pela geração que cresceu nos últimos 20 anos.

•

Ore pelos nossos grupos de jovens e pelas suas atividades de alcance evangelístico e
para que sejam capazes de enfrentar os desafios que surjam.

•

Ore por um despertar e pelos projetos evangelísticos entre os jovens. Ore por jovens
líderes com o desejo de plantar igrejas ou de fazerem parte da renovação; que não se
deixem desencorajar.

•
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Ore pelo trabalho dos cristãos nas escolas.

Sexta-feira, 17 de Janeiro – Um quenezeu

Leituras bíblicas
Números 32:12; Números 13:1-16; Efésios 2:10-22

Pensamento do dia
Há várias explicações rabínicas para mostrar porque Caleb e Josué se mantiveram firmes,
enquanto os outros espias falharam. Uma explicação é que Josué ficou firme, porque antes de
ser enviado como espia, tinha recebido de Moisés uma bênção especial e um novo nome –
Josué. Até aí o seu nome era Hosea. Desta forma, foi pré-avisado por Deus e Moisés de que
este seria um ponto de viragem que requeria uma abordagem diferente e um tipo diferente de
santidade -- da santidade do deserto e do maná -- é semelhante em alguns aspetos ao despertar
de alguns cristãos quando alguns acontecimentos importantes surgem nas suas vidas. Por outro
lado, a conquista de Canaã requeria ação, determinação e argumentação. De acordo com o Rabi
Rashi, os outros espias eram justos até serem enviados, mas a sua santidade era de “antes da
hora”, e já não era suficiente.
De acordo com os rabis, Caleb tinha um espírito diferente porque foi o único a ir a Hebron
(Números 13:22), que no fim ele recebeu de Deus como herança, e orou lá, na gruta de Macpelá,
onde estavam sepultados os patriarcas Abraão, Isaque e Jacob. Por causa disto, ele resistiu à
tentação. Não foi confundido a ponto de pensar que embora a conquista da terra lhes tinha sido
prometida, eles tinham sido enviados para darem as suas opiniões pessoais. Mas talvez ainda
haja outra explicação.
Caleb era um quenezeu. Embora no meio das tribos ele representasse Judá, é provável que
tenha vindo de outro grupo étnico, que vinha de Quenaz, o neto de Esaú. Os quenezeus viviam
na Palestina mesmo antes de ter sido conquistada pelos Israelitas. Parte deles, como prosélitos,
foram incluídos na tribo de Judá. Apesar de Caleb se ter tornado há muito tempo um
representante e um dos líderes da tribo de Judá, ainda era chamado quenezeu. Talvez a sua
diferença venha disto: a sua mentalidade era diferente da dos seus companheiros porque o
faziam sentir que não era um deles, porque conheciam a sua verdadeira origem. Jesus
experimentou a mesma reação por parte dos outros em relação à sua origem galileia.
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Também precisamos da perspetiva de pessoas diferentes de nós. Na Europa, as igrejas étnicas
e migrantes trazem de forma assertiva este ponto de vista sobre a vida da igreja. Têm, por
exemplo, pelo menos em parte, mudado a face do cristianismo em Londres e noutras grandes
cidades. Estas igrejas mostram-nos que é possível viver a nossa fé de forma diferente, mesmo
na Europa dos dias de hoje.

Oração de bênção
Uma bênção é um desejo que Deus aja, abençoe e esteja presente na vida de outra pessoa.
Abençoem-se uns aos outros no fim dos vossos cultos.

Pontos para oração
•

Ore por novos convertidos nas nossas igrejas, que tragam nova vitalidade e visão para
moldar a igreja.

•

Ore por estrangeiros e por igrejas de diferentes nacionalidades e etnias no seu país. Ore
por relacionamentos entre as igrejas nativas e estas igrejas étnicas.

•

Ore pelo povo romeno nómada e pela situação em áreas de conflito. Ore por estas
igrejas e por um reavivamento espiritual.

•

Ore pelos que se opõem à igreja, pelos que são diferentes e que vêm de valores
diferentes. Que não construamos muros inúteis, mas que possamos pregar o evangelho
mesmo nos lugares mais inesperados e às pessoas mais improváveis.

Sábado, 18 de Janeiro – Acsa, a filha de Caleb

Leituras bíblicas
Josué 15:13-19; Juízes 3:9-11; Lucas 18:1-8

Pensamento do dia
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“E disse Caleb: Quem ferir a Quiriath-Sefer, e a tomar, lhe darei a minha filha Acsa por mulher.
Tomou-a pois Otniel, filho de Quenaz, irmão de Caleb: e deu-lhe a sua filha Acsa por mulher. E
sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai; e ela se apeou do
jumento: então Caleb lhe disse: Que é o que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me
deste terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes
inferiores.”
Como se sentiria se o seu próprio pai a proclamasse como uma recompensa, ou melhor o saque,
para quem conquistasse durante a guerra uma cidade com uma forte defesa? Como reagiria se
como dote e “bênção” ganhasse uma terra seca e semi-deserta, depois de ter vivido numa tenda
no deserto toda a sua vida e tivesse agora a oportunidade de ter um lar? Como seria crescer
como uma menina cuja geração se prepara para uma guerra inevitável? Como seria crescer na
família de um pai a quem metade da população admira e outra metade quer apedrejar? Esta é a
história da filha de Caleb, que no fim se tornou na mulher do irmão de Caleb, Otniel, o primeiro
juíz em Israel depois da morte de Josué. Ela também tinha “um espírito diferente”.
Quão excecional ela era? Não encontramos muito sobre ela na Bíblia, mas apesar disso vemos
que era uma jovem com propósito e decidida. O seu pai prometeu-lhe o melhor guerreiro, ela
podia não estar muito entusiasta, embora um casamento arranjado e a palavra do pai ter um
significado muito diferente nos dias de hoje. Ela tinha de ser submissa, mas não se satisfazia
com pouco. Quando o seu pai lhe deu pelo casamento uma terra seca, ela não temeu confrontálo e pediu-lhe fontes de água, que nesta região do sul de Israel, eram o suprimento de água e
para regar os campos. E Caleb deu-lhe o que ela pediu. Desde essa altura, foram um refúgio
para muitos que passaram naquela região e uma fonte de água para as cidades de refúgio
daquela região.
Até a sua “escolha” do marido, no fim, revelou-se boa. Otniel foi o primeiro dos juízes depois da
morte de Josué, e ao que parece, foi o melhor. O espírito de Deus repousou nele, ele derrotou
inimigos e o país viveu em paz durante 40 anos. No entanto, sem a mulher, ele não teria nada
para comer ou beber, nem um lugar para viver.

Pontos para oração
•
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Homens, orem pelas vossas esposas e agradeçam-lhes pela ajuda e apoio.

•

Ore pelas mulheres que estão em liderança ou que têm diferentes responsabilidades no
seu serviço na igreja e por aquelas que estão a tentar equilibrar o seu papel de esposas
e trabalhadoras por conta doutrem.

•

Ore por associações de mulheres crentes e pelo seu desenvolvimento.

•

Ore pelo ministério de jovens mulheres no seu país.

•

Ore pela restrição da prostituição e do tráfico de mulheres no seu país e na Europa e por
legislação forte para este assunto.

Domingo, 19 de Janeiro – Forte como sempre

Leituras bíblicas
Josué 14:6-15; Salmo 91; Hebreus 12:12-15

Pensamento do dia
“E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse; quarenta e cinco anos há agora,
desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto; e agora, eis
que já hoje sou da idade de oitenta e cinco anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em
que Moisés me enviou; qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e
para sair e para entrar. Agora pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia; pois,
naquele dia, tu ouviste que os enaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali: porventura o
Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse.”
Aqui vemos Caleb depois de 40 anos a vaguear no deserto e de mais 5 anos a combater. Ele
está nos mesmos lugares a ver as mesmas cidades fortificadas dos enaquins que viu quando foi
enviado por Moisés como jovem espia. Ele tem oitenta e cinco anos, mas não perdeu a sua força
nem a promessa que recebeu, mas mesmo assim, ainda tem de lutar pela terra. Não são
promessas que não têm qualquer custo para ele, mas são promessas que ele não abandonou,
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mesmo várias décadas passadas. Por isso Caleb recebe Hebron para si próprio e para os seus
descendentes, que ficarão neste território até ao exílio na Babilónia.
Caleb deve fascinar-nos com a sua vitalidade. Deus, que manteve Caleb vivo enquanto os outros
da sua geração morreram no deserto, quase sempre por morte natural, também lhe deu força
suficiente para poder terminar a obra que lhe preparou. Pessoas mais idosas cheias de
experiências e a profundidade de uma vida vivida em relacionamento com Deus são algumas
das maiores e mais persuasivas evidências da existência de Deus. As orações daqueles que
viveram toda a vida em fidelidade e devoção a Deus normalmente têm uma dimensão e
profundidade diferentes. É por isto que também precisamos de Calebes de oitenta e noventa
anos de idade. Aqueles com coragem para terminarem a sua missão e inspirar outros.

Pontos para oração
•

Ore pela geração mais idosa nas nossas igrejas, para que terminem bem a sua corrida,
não se demitam da sua missão e abram as portas para os jovens.

•

Ore pelos líderes e anciãos da igreja.

•

Ore pelos nossos pais e avós que não ouviram ainda o Evangelho.

•

Ore pelas pessoas, que entraram nas suas profissões com grandes ideais e que agora
estão a lutar pela sua preservação – advogados, médicos, professores, assistentes
sociais, etc.

•

Ore pelos pobres e por aqueles que não têm com quem falar e se relacionar – órfãos,
pessoas idosas, prisioneiros, prostitutas, etc. – nas nossas cidades e ore pelas
organizações das nossas comunidades que os ajudam.

SEMANA UNIVERSAL DE ORAÇÃO 2014
TEMA: TER UM ESPÍRITO DIFERENTE
DATA

TEMA

LEITURAS BÍBLICAS

Domingo 12

Ele tinha um espírito diferente

Núm 14:6-19; Núm 14:24; II Tim 1:710
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2ª feira 13

Os gigantes de hoje e a mentalidade de
gafanhoto

Núm 13:25-33; I Cor 1:22-31

3ª feira 14

A geração do deserto

Núm 14:1-5; 32:7-11; Mat 11:16-26

4ª feira 15

Quiseram apedrejá-lo

Núm. 14:10-21; Sal 55:13-15; II Cor
4:8-18

5ª feira 16

Uma nova geração

Jos 2:1-24; Dt 1:35-40; I Tim 4:10-16

6ª feira 17

Um quenezeu

Núm 32:12; 13:1-16; Ef 2:10-22

Sábado 18

Acsa, a filha de Caleb

Jos 15:13-19; juiz 3:9-11; Luc 18:1-8

Domingo 19

Tão forte como sempre

Jos 14:6-15; Salmo 91; Heb 12:12-15
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