
 

 

 

Estamos falando em uma séria de 

mensagens sobre oração, que por sinal é o 

tema que nossa igreja terá durante todo o ano 

de 2019. E hoje vamos falar mais um ponto 

sobre a oração. 

Todos nós temos prazeres e alegrias na 

vida, mas de uma coisa podemos ter certeza, 

todos nós enfrentaremos dificuldades e 

problemas. E nós recebemos como desafio 

buscar ou criar soluções. 

É importante antes, porém, aprender que 

estamos envolvidos por duas dimensões, 

natural e espiritual, sendo a oração um elo 

entre elas. 

A história de Jó nos mostra isso. A vida 

dele se dá na dimensão natural, onde pode ser 

avaliada por sua esposa e amigos, gerando 

uma série de conclusões erradas. E 

paralelamente, existe o mundo espiritual, 

onde Deus e Satanás conversam antes que os 

fatos ocorram no mundo físico (Jó 1:6-12). 

Por esta causa, precisamos sempre orar, 

buscando uma solução espiritual, uma ajuda 

divina. 

Não devemos pedir apenas a solução, 

mas sobretudo a sabedoria para enfrentar o 

problema, pois não sabemos quanto tempo ele 

pode durar. O propósito de Deus está acima de 

tudo. 

 

 

Através da oração reconhecemos e 

demonstramos nossa dependência do Senhor. 

E como lemos o versículo da semana em 

Jó 42:10, vemos que a situação de Jó foi 

revertida quando ele orou pelos seus amigos. 

Vemos, portanto, a importância da intercessão. 

O versículo não diz, mas, na dimensão 

espiritual, aconteceu mais uma coisa: satanás 

foi derrotado enquanto Jó orava. 

Não devemos imaginar que o nosso 

êxito depende apenas e exclusivamente da 

nossa capacidade, inteligência, dinheiro ou 

força para o trabalho. É necessário que 

estejamos em constante oração. 

 

Conclusão: vença o inimigo. Ore agora: 

por si mesmo, pelo irmão ao seu lado, por sua 

família, vizinhos, parentes, amigos, pela 

igreja, pela nossa nação. Mas hoje em especial 

vamos orar pelos nossos amigos e amigas. 

Oremos! 

             
           

 

                 

O Poder da Oração 

Semana de 14 à 20 

de Janeiro de 2019. 

“E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando 

orava pelos seus amigos; e o Senhor acrescentou, 

em dobro, a tudo quanto Jó antes possuía”.  

Jó 42:10 

 

Semana de 04 à 10  

de Fevereiro de 2019. 


