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Apaixone-se pela oração

ESTUDO
A oração anda junto com o Espírito Santo e com a palavra liberada. Verbalizar gera

conexão entre a resposta e a conversa. Mais interessado do que te abençoar, Deus quer você.

(Pergunta  1).

O ministério da Oração é o ministério de Cristo. As palavras que declaramos em

oração, alinhadas com a vontade de Deus, criam as realidades que Ele deseja. Imite Jesus! Ele é

o nosso modelo em todas as áreas. (Pergunta  2).

O Espírito Santo nos ensina a orar: quanto mais conhecemos a verdade de Deus, mais

nossas orações são respondidas. Pedir algo contra a vontade de Deus é uma perda de tempo.

(Pergunta 3). Filipenses 4.6: a orientação de Paulo é verbalize, declare o que você quer. A

oração é uma forma de dizermos o quanto amamos a presença dele.

Isaías 30.18-19: Deus quer nossa libertação, cura e salvação, mas o que diz para o povo

de Israel é: estou esperando ser solicitado por você e, quando você pedir, eu vou responder.

(Pergunta  4).

Tiago 4.2: Quando eu peço eu digo: Deus, eu sou incapaz de realizar isso sozinho na

minha vida. Podemos perder um precioso tempo despejando frustração ou justificando e

perdemos a oportunidade de simplesmente pedir. (Pergunta 5).

Nada que Deus nos dá tem a ver com merecimento, é a graça dele nas nossas vidas.

“Não me sentir merecedor de uma benção pode me esconder na inferioridade que desencadeia

num pedido não feito e o que eu não peço, eu não recebo”. (Pergunta  6).

O ato de orar muda quem ora para depois mudar as circunstâncias que deseja. Esse é o

maior milagre da oração: ele muda a pessoa que ora. (Pergunta  7).

3 segredos dos gigantes da oração: agende um momento de oração, priorize a vida de

oração e  anote seus pedidos e respostas de oração. (Pergunta  8).

PERGUNTAS
1. Se Deus já sabe o que eu preciso, por que precisamos falar para ele?

2. O que aprender com a vida de oração de Jesus?

3. Como aprender a orar?

4. Por que Deus quer que a gente ore?
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5. Atualmente, o que mais atrapalha a sua vida de oração? Como resolver isso?

6. Qual é o seu pedido que você precisa que Deus responda essa semana?

7. Quantas vezes você ora agradecendo a Deus pelas pequenas bênçãos da vida que,

mesmo sem pedir, ele te dá?

8. Você tem alguma dica prática que funciona na sua vida de oração?

BETHEL NEWS
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19 h e 30 m
Células Online (Quarta, Quinta e Sábado).
Culto de Celebração Online - Domingo às 18h.
Bethel Kids - Domingo às 16 h e 20 m.
Juventude Hope - Sábado às 19 h.


