Rio das Ostras, 06 de Novembro de 2016.
“... NA ORAÇÃO, PERSEVERANTES”.
Mateus 7.7-8; Romanos 12.12
TEMPO DE ORAR E LOUVAR (Cântico ou hino) (10 minutos)
• Orar pela família que está recebendo o PG e pelos visitantes.
• Caso ainda não tenha visitantes, ore para que na próxima semana isso aconteça.
• Apresente ao PG seus alvos de oração.
TEMPO DE CANTAR E DE COMPARTILHAR A PALAVRA (25 minutos)
Deus age quando oramos. A oração é a “alavanca que move o braço de Deus”. O cristão que procura obedecer à
Palavra do Senhor deve pedir constantemente força e sabedoria e bater à Sua porta para conseguir a graça
necessária para isso. Observe que Cristo fundamenta sua oração na paternidade divina (Mt 7.9-11). Como filhos do
Senhor podemos esperar que ele cuide de nós e supra nossas necessidades. Deus ouve cada oração de toda e
qualquer pessoa que se dirigir a Ele. O que devemos perceber no texto, é que existe uma escala de intensidade na
promessa de Jesus: PEDIR, BUSCAR E BATER. Não há dificuldades em entender isso, mas a aplicabilidade do que
o texto diz, constitui-se, inegavelmente, um desafio para nós. Assim, sobre o valor da oração Jesus exorta minha...
1 – CONSCIÊNCIA. Pedir: humildade e consciência da necessidade. RESULTADO DA PROMESSA: Pedi: dar-sevos-á. Este ato é uma demonstração de reconhecimento de nossa limitação, impotência e incapacidade de vencer
sem o auxílio de Deus. É importante destacar que a Bíblia nos orienta sobre a maneira certa de pedir (Leia Tg 4.3)
2 – PERSISTÊNCIA. Buscar: pedir e também agir (petição fervorosa). RESULTADO DA PROMESSA: Buscai:
encontrarão. Esta é a atitude que Deus espera dos que oram, ter mais interesse em encontrá-LO do que em receber
Suas bênçãos. Buscar é mais que pedir. Neste momento em que a pessoa está procurando, a sua oração alcançou
um nível mais intenso (Leia Is 55.6). Muitas pessoas querem vencer, mas não estão dispostas a batalhar (buscar) por
sua vitória.
3 – PERMANÊNCIA. Bater: agir e também perseverar. RESULTADO DA PROMESSA: Batei: abrir-se-vos-á. Depois
de pedir e buscar, chegou a ora de fazer alguma coisa mais intensa ainda que é avançar em direção ao que
desejamos. Quando você bate em uma porta significa que você acredita que ali dentro há o que você deseja. “A maior
preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião
daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos” (Samuel
Chadwick, pastor metodista inglês)
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO E DISCUSSÃO (15 minutos)
1. Através da oração você recebe sabedoria divina para lidar com os desafios da vida doméstica e profissional?
2. Através da oração você adquire forças para perseverar na esperança que motiva o crente a lutar a batalha
espiritual?
3. Através da oração Deus te dá poder para viver Seus planos maravilhosos para tua vida e vencer os obstáculos do
dia a dia?
TEMPO DE ORAR (20 minutos)
Compartilhar seus pedidos de oração em trios, mas não se esqueçam de orar para que sejam humildes testemunhas
de Cristo em casa, trabalho, Igreja, escola...
Cântico ou hino final.
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