
ORAÇÃO
      DO DIA:

A coroa de louros

 “Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns 
de vós na prisão, para que sejais tentados; e tereis uma tribulação de dez dias.  

Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida.”
 Apocalipse 2.10

DIA 29

Nos Jogos Olímpicos o grande alvo 
dos atletas é subir no pódio, ouvir o hi-
no de seu país, ouvir o seu nome falado 
no sistema de som do estádio, receber 
a coroa de louros e por último receber 
do representante do Comitê Olímpico a 
medalha de ouro.

Para chegar a este ponto é preciso 
muita disciplina, determinação, técnica, 
estrutura de treinamento, orientação 
de um técnico experiente, alimentação 
adequada e não contar com tantos im-
previstos que podem acontecer durante 
a competição. Um detalhe externo, que 
está fora do alcance do atleta, pode de-
finir e jogar por terra o planejamento de 
anos para chegar ao pódio.

Hoje se fala muito nas medalhas, mas 
na Grécia Antiga, em vez de recebe-
rem as atuais medalhas de ouro, prata e 
bronze, os atletas eram premiados com 
as coroas de pequenos ramos de olivei-
ra entrelaçados, que representavam a 
suprema glória para os gregos. Os atle-
tas voltavam para sua cidade de origem 
e eram recebidos com grandes festas e 

estátuas eram criadas em homenagem 
aos vencedores.

O texto de hoje também fala de 
uma coroa prometida aos vencedores. 
João, que escreveu este texto, es-
tava na Ilha de Patmos, preso por 
ser uma testemunha fiel de Jesus. 
No tempo em que ele recebeu de 
Deus as revelações do Apocalipse ha-
via uma perseguição implacável aos 
cristãos. 

Então, Deus promete dar, Ele mesmo, 
a coroa da vida aos que superarem os 
obstáculos à fé evangélica, mesmo que 
se for preciso morrer por Cristo.

Perseguição aos cristãos sempre exis-
tiu e sempre existirá. O que vemos hoje, 
de cristãos sendo mortos por amar a Je-
sus não é novidade.

Como família devemos sempre culti-
var a fé inabalável em Cristo. Não ape-
nas cultivar a fé, mas também confes-
sá-la. 

Os pais devem ensinar aos filhos o va-
lor do compromisso por Cristo e confes-
sá-lo sempre como Salvador e Senhor.

“Senhor, que em minha família a fé em Cristo, provada  
em qualquer circunstância, seja firme e perene”.


