
 

 
No GF dessa semana vamos começar de 

forma diferente. Comece fazendo uma oração por 

todos os presentes no GF, bem como por todos 

aqueles que ainda estão em viagem. 

E para começar o ano bem vamos abordar 

sobre várias mensagens sobre o tema que a nossa 

igreja tem como lema para 2019: o Ano da 

Oração. 

E por isso, hoje começaremos uma serie de 

palavras sobre oração. E ai, você já falou com 

Deus hoje?! Você já fez sua oração diária!? Vamos 

agora aprender mais um pouco sobre essa rica 

ferramenta que muitas das vezes as pessoas usam 

como ultimo recurso. 

A oração é uma arma extremamente potente 

que o Senhor nos deu. Através dela descobrimos 

que o poder de Deus pode ser liberado em nossas 

vidas e que não estamos desprotegidos de tudo 

aquilo que tenta nos destruir. 

A definição de oração não tem nada de 

complicado. O que acontece é que tentamos 

complicar algo que é fácil de ser definido, pois a 

oração nada mais é do que “falar com Deus”. 

Prosseguindo, podemos dizer que a oração é 

a respiração da nossa alma. Para que tenhamos um 

vida espiritual ativa, pois a oração nos leva a 

postura de prostração espiritual diante de Deus.  

As pessoas que mantêm uma vida de oração 

contínua estão ativas em seus espíritos. Enquanto 

outras, que não oram, estão subnutridas 

espiritualmente ou já morreram em seu contato 

com Deus e não perceberam. 

Em Salmos 42:1 vemos que o salmista 

suspirava desejando entrar na presença de Deus. 

Este clamor estava em seu coração. Havia uma 

sede, uma necessidade intensa de abrir sua alma 

para Deus. Ele ansiava entrar em contato com o 

Pai, seu espírito gemia pela oração: "Como suspira 

a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó 

Deus, suspira a minha alma!" 

Infelizmente, muitas pessoas hoje têm a 

ideia errada de que orar é apenas pedir coisas a 

Deus. Se não obtemos o que pedimos já achamos 

que a oração não funciona. É como se fizéssemos 

de Deus nosso menino de recados. Nós lhe damos 

uma lista de coisas e queremos que Ele faça para 

nós naquele dia, e se elas não são feitas a tempo ou  

 

 

 

da maneira como desejamos nós o demitimos. 

Nossa atitude sobre a oração se torna muito 

medíocre quando agimos assim: Qual o proveito 

que vou tirar disto? Se Deus não responde às 

minhas orações, então por que orar? 

A oração representa muito mais do que 

simplesmente pedir coisas a Deus. É uma partilha 

de nossa vida com o Deus do universo. É ter 

intimidade com Aquele que nos ama e que 

entregou a Si mesmo por nós. É andar com Jesus. 

É falar com Ele. Orar é estar com Jesus. 

Ouse experimentar nesse ano de 2019 a 

oração de uma maneira diferente. Procure 

participar ativamente das programações em nossa 

igreja sobre oração. Fale com Deus sobre você, 

suas aflições, seus anseios, ou melhor ainda, fale a 

Ele de sua gratidão e adore-o pelo que Ele é, e não 

simplesmente pelo que Ele faz. Abra o seu coração 

para o Pai. 

Seja íntimo Dele. Achegue-se a Deus e Ele 

se achegará a você. Você irá descobrir um novo 

nível de oração e comunhão com Deus. 

 

CONCLUSÃO: E sim assim orarmos e 

tivermos essa convicção, acontecerá como esta 

escrito em Isaias 65:24: "E será que antes que 

clamem, eu responderei; estando eles ainda 

falando, eu os ouvirei." 

Deus abençoe sua semana e que esse ano de 

2019 seja o melhor ano da sua vida! 

             
           

 

                 

2019 – O Ano da Oração 

Semana de 14 à 20 

de Janeiro de 2019. 

E será que antes que clamem eu responderei; 

estando eles ainda falando, eu os ouvirei”. 

Isaías 65:24. 

 

Semana de 28 de Janeiro à 03 

de Fevereiro de 2019. 


