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Blog “A SAF ORA ON-LINE NA MADRUGADA” 

 

A CNSAFs acaba de receber mais um presente. O Reverendo 

Lucas Guimarães, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Jardim de 

Oração (Santos/SP), do Sínodo do Litoral Paulista, construiu um BLOG 

devocionário alusivo “A SAF ORA ON-LINE NA MADRUGADA”.  

A nossa Presidente Ana Maria sugere que, as devocionais que ele 

faz para as SAFs, sejam usadas, a critério de cada uma, nas reuniões de 

orações presenciais ou on-line da SAF, Federação e Sinodal. 

  . 

Abaixo uma das devocionais: 

https://www.saforaonline.com.br/2021/01/221-lugar-de-se-revelar.html 

 

 

 
 

Por rev. Lucas Guimarães * 

 
“...achei-me na ilha chamada Patmos...” (Ap. 1.9b).  

 

https://www.saforaonline.com.br/2021/01/221-lugar-de-se-revelar.html
https://1.bp.blogspot.com/-JHzdKNRM2Zs/YAesAWbyE0I/AAAAAAAAL-k/4JUH9sH2HOIg4g5tObXXNxlYcz2mmtMPgCLcBGAsYHQ/s1025/carta.jpg


A ilha de Patmos era um dos presídios do Império 
Romano. Se tivéssemos de escolher um lugar na terra 
para ser chamado de inferno, ela seria esse lugar. Ali 
nesse lugar, onde o que mais reinava era dor, 
sofrimento e desespero, parecia impossível pensar 
que Deus poderosamente agisse com tanta graça e 
luz. Não se espera que Deus opere onde não existe 
um cristão. Mas ali em Patmos agora havia um: 
adorador e servo. Nessa ilha de miséria humana, Deus 
revela sua vitória sobre o mal. Patmos agora é a ilha 
da revelação de Deus. Como pôde ser isso? Agora 
João vive a graça de Deus nesse ambiente! 

 

Quantas vezes nos achamos também ilhados por uma 
situação adversa ou por uma estrutura que nos 
aprisiona de forma a somente vivenciarmos o 
sofrimento! Isso nos assusta, pois não planejamos e 
nem estava em nossa expectativa. O momento não é 
de questionar como Deus pode ter permitido o nosso 
exílio. É necessário afirmar a graça de ser auxiliadora 
feminina em tempo e fora de tempo, na liberdade ou 
nas prisões! 

 

João Calvino, escrevendo sobre o prejuízo que é ser 
cristão nominal, enfatiza: “A menos que nossa fé ou 
religião promovam uma mudança em nosso coração e 
em nossas atitudes nos transformando em novas 
criaturas, não nos será de muito proveito.” É preciso 
que com a revelação de Cristo, como nossa salvação, 
ocorra também o nosso revelar como nova criatura. 

 



Ah, se cada auxiliadora feminina revele a força de seu 
cristianismo para influenciar o lugar onde se encontra 
com a maravilhosa graça de Deus! Você é cristã e está 
onde o dramático pode estar acontecendo. É por você 
e não por outra pessoa que Deus vai manifestar sua 
glória. 
 

DESAFIO | Ter coragem e atitude para assumir o 

controle nas situações adversas através da fé e do 
testemunho cristão. 
 

ORAÇÃO | Pelos indígenas de nossa nação, para que 

o Evangelho os alcance de forma libertadora e 
salvadora. 

 

╝■╚ 

Não se espera que Deus opere onde não existe um 
cristão.  

_____________ 

 
* Adaptado do livro Vencendo e para vencer: devocionais no livro de 
Apocalipse, do Rev. J. A. Lucas Guimarães, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana 
Jardim de Oração (Santos/SP), do Sínodo do Litoral Paulista. 

 

 

 No amor e paz de Cristo,  

 

 


