ORAÇÃO

Quebra gelo: O que você entende por oração?
Texto base: 1Tessalonicenses 5.17
Introdução: A oração é uma arma poderosa e exclusiva do cristão. A oração é o cerne da
vida cristã. “A oração move a mão que move o mundo.” (J. A. Wallace). A oração nos conecta
instantaneamente ao trono da graça e ativa os poderes do céu. A oração desestabiliza a
preocupação. A oração fertiliza o coração. A oração sincroniza dois corações: Deus e você!!!
1 – ALGUNS EXEMPLOS BÍBLICOS DE HOMENS DE ORAÇÃO
a)

Moisés – (Êx 33.11-23) – Moisés conversava face a face com o Senhor;

b)

Ezequias – (Is 37.38.1-8) – O rei ganhou mais 15 anos de vida em resposta a oração;

c)

Daniel – (Dn 6.10) – Daniel orava 3 vezes por dia;

d)

Davi – (Sl 55.17) – Davi orava constantemente ao Senhor;

e)
Elias – (Tg 5.17,18) – Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e Deus o
ouvia;
f)

Paulo – (Ef 3.14-21) – Paulo orava com amor pelas almas.

2 – JESUS O NOSSO MAIOR MODELO
a)

Antes de iniciar seu ministério Jesus jejuou e orou 40 dias - (Mt 4.1-11)

b)

Antes de escolher seus discípulos, Jesus passou a noite em oração – (Lc 6.12-16)

c)

Era costume de Jesus isolar-se para orar – (Lc 5.15,16)

d)

Antes de momentos importantes, Jesus sempre orava – (Jo 6.11; 11.41,42; Lc 22.39-41)

e)

Antes das refeições. Após ressuscitar, o reconheceram por isso – (Lc 24.30)

f)

Ao instituir a Ceia, Jesus orou – (Mt 26.26-28)

g)

Antes de ser preso, Jesus orou – (Mt 26.36-48)

h)

Jesus orou na hora da agonia da cruz – (Lc 23.34)

i)

Jesus orou por você – (Jo 17.20)

j)

Jesus continua orando por nós – (Rm 8.34; Hb 7.25; 9.24)
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Conclusão – Para o cristão, é de fundamental importância a vida de oração. Deus quer que
vivamos uma vida de oração (1Ts 5.17). Ele quer ter comunhão conosco, estar conosco. A
Bíblia faz questão de registrar grandes homens de Deus que foram vitoriosos através da
oração. O próprio Senhor Jesus! Contudo, não adianta estudar sobre a oração. Vamos colocar
em prática, vamos criar este hábito. “O caminho para se obter um espírito de oração é
continuar orando. Quanto menos orarmos, menos desejo teremos de orar” (George Muller).
Vamos orar?
Avisos –15/06 Enc Teen – 29/06 Enc Homens - 06/07 Enc Mulheres – ( * Atenção! A Ceia
passou a ser no 1º domingo do mês – a apresentação de Crianças continua no segundo )
www.igrejadoavivamento.com.br -
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