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E tendo eles orado
Atos 4.23-31

ESTUDO
A vida de oração é a maior declaração de amor, quem ora tem vontade de estar com
Deus. A oração não produz homens perfeitos, produz homens quebrantados.
(Pergunta 1).
Eles oraram juntos. Nada demonstra mais a força de uma igreja quando ela busca em
unidade a santificação. A oração coletiva é poderosa. Tudo acontece a partir da oração.
Nós não podemos subestimar o poder da oração. Quando a igreja ora, o céu e a terra se
alinham.(Tiago 5.17). (Pergunta 2).
A compreensão correta da Igreja na Oração (Pergunta 3, 4):
1. Reconhece a soberania e poder daquele que criou todas as coisas;
2. Reconhece o que foi dito no passado pelo Espírito Santo pela boca de Davi, o
Deus que agiu na época de Davi é o mesmo;
3. Permite se levantar com o Senhor e o seu Ungido em meio a perseguição e
ameaças;
Quando nós oramos, Deus trabalha em nosso favor. É possível viver sem orar, mas é
impossível ser um homem de Deus sem orar. Uma pessoa que não ora é escrava do
mal que não deseja. (Pergunta 5).
A oração (Pergunta 6):
1. Tira o foco do que não pode ser controlado;
2. Concede intrepidez;
3. Tira a força da fraqueza;
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PERGUNTAS
1. Você tem orado? Quando foi a última vez que chorou para o pai clamando
pelo Espírito Santo?
2. O que só acontece quando oramos juntos que não podemos alcançar
orando sozinho?
3. O que é orar?
4. Como você costuma orar?
5. O que a nossa vida de oração diz sobre o amor que temos por Deus?
6. Quais são as consequências de uma vida de oração?
BETHEL NEWS
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.

