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Compreendendo o lugar secreto
Mateus 6.5-8

ESTUDO
As instruções de Jesus são para aqueles que já tem uma vida de oração. Para ele, a

oração já era um princípio tão compreendido que ele começa suas orientações já partindo

desse pressuposto. (Pergunta 1).

Não faça como os hipócritas, que só querem aparecer. Existe uma postura correta para

a oração. Quando entramos e fechamos a porta, temos privacidade, exclusividade e

prioridade. Ore: pedindo; segundo a sua vontade; com fé que ele fará. (Pergunta 2).

Para crescemos no lugar de oração:

1. Quem fecha a porta do quarto para orar, Deus abrirá para recompensar. Você

não ora em busca da recompensa, a recompensa é algo natural porque Deus ama

recompensar. Quem deve fechar a porta somos nós. (Pergunta 3).

2. Orar é um ato de renúncia, entrar na realidade de Deus e não modelar ele a

nossa. Deus não quer fazer de você a melhor versão de você mesmo, ele quer te

fazer a melhor versão de Jesus. (Pergunta 4).

3. Quem não gosta de reclusão é porque ama a projeção. Jesus quer lidar com

nosso orgulho e com as projeções da nossa alma. A atração está em ser visto, mas

o convite de Deus é estar no secreto. (Pergunta 5).

4. A essência da oração não é o quanto eu falo, mas a presença que eu desfruto.

Precisamos redescobrir o lugar secreto, o prazer pela presença de Deus e

simplesmente estar com ele. O que buscamos no secreto é a glória do Senhor!

(Pergunta 6, 7).

5. O fato de Deus saber o que eu preciso não me exime de orar. A oração não é

para convencer a Deus daquilo que ele já sabe que precisamos. Oração é um

lugar de relacionamento. (1 João 5.16-17). (Pergunta 8).
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PERGUNTAS
1. Por que a oração é um princípio? O que é ter uma vida de oração?

2. Qual é a postura correta para orar? Por que devemos “fechar a porta”?

3. De que maneira e em quais ocasiões podemos “fechar a porta do quarto”?

4. Você consegue perceber quando a sua vida de oração começa a se direcionar para

modelar Deus a sua realidade? O que significa entrar na realidade de Deus?

5. De que maneira a vida de oração pode alimentar mais o nosso ego do que o nosso

espírito? O que fazer para impedir isso?

6. Qual é a essência da oração?

7. Qual é o objetivo do lugar secreto?

8. Se Deus já sabe do que eu preciso, por que orar?

BETHEL NEWS
Face a Face Mulheres - pré-inscrição aberta para quem deseja servir, no link.
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf6AvoryiuXW6Oq4X_DBzaQ9I-5Yw6lfmwTt-Nthmz5TI1KA/viewform

