
 

 

 

APENAS ORE  
 

Em meio as inseguranças, medos, angustias 

em que estamos vivendo, surge então uma pergunta: 

Quais são as armas humanas que podemos usar 

para deter tudo isso? A sua resposta pode ser: 

habilidade, astúcia, influência, riquezas, capacidade 

organizacional, entre outras. Porém, aqui vai um 

conselho, essas armas não são adequadas para 

destruir as fortalezas de satanás (2 Coríntios 10.4). 

Precisamos entender, hoje, que as armas 

humanas, tais como: Filosofias, psicologias e bons 

costumes, não nos fazem vencedores, pois apenas 

com as habilidades carnais somos abatidos e vencidos 

pelos poderes das trevas.  

Então, como vencemos as lutas? A resposta é 

simples: com a ORAÇÃO. Mas o que é oração? É 

permitir que Deus haja em nossas vidas. E quando 

oramos 3 (três) coisas acontecem (ler Lucas 3:21-

22):  

1º) O CÉU SE ABRE: nada pode conter o 

PODER de Deus;  

2º) O ESPÍRITO SANTO DESCE SOBRE 

SUA VIDA: a presença do Espírito Santo lhe dá Paz;  

3º) VOCÊ OUVE A VOZ DE DEUS: Deus 

trás estratégias espirituais para você.  

 

Conclusão: não tenha dúvidas de que Deus 

quer ouvir o que você tem a dizer e a pedir a Ele. O 

som da nossa voz é o som que Deus quer ouvir de 

nós em qualquer momento, a qualquer hora, e em 

todas as situações. 

Os ouvidos de Deus estão abertos e a melodia 

entoada em nossas orações está tocando o coração do 

Pai, mesmo que às vezes isso pareça algo distante de 

ser percebido por nós. Entenda que cada uma das 

minhas, das suas, das nossas palavras são como 

músicas aos ouvidos do Senhor e Ele se agrada em 

nos atender.  

Por meio de Jesus Cristo nós podemos pedir 

qualquer coisa ao Pai. Glórias a Deus por isso! A 

Bíblia Sagrada nos ensina:  

“E tudo o que pedirdes na oração, crendo, 

recebereis.” (Mateus 21:22) 

“Está escrito: A minha casa será chamada 

casa de oração.” (Mateus 21:13)  

“Não temais, Zacarias; porque a tua oração 

foi ouvida” (Lucas 1:13)  

 

 

 

 

 

“Naqueles dias retirou-se para o monte a fim 

de orar; e passou a noite toda em oração a Deus.” 

(Lucas 6:12)  

“Mas nós perseveraremos na oração.” (Atos 

6:4.)  

Não tenha medo pela situação que o mundo 

está passando ou pelas circunstancias em que você 

está vivendo. Converse com Deus, pois Ele se agrada 

em ouvir a nossa voz. Orai sem cessar! 

SEMANA 11 À 17 DE 

MAIO DE 2020! 

“As armas com as quais lutamos não são 

humanas; pelo contrário, são poderosas em 

Deus para destruir fortalezas”. (2 Coríntios 

10:4) 

QUEBRA-GELO: Se hoje você pudesse visitar 
algum lugar, aonde iria? Por que? ATENÇÃO! Líder, 
realize o seu GF presencial adotando as medidas de 
prevenção ou por meio de alguma plataforma 
digital ou envie a msg do GF no grupo de whats do 
seu GF. Vamos edificar vidas com a palavra do 
nosso Deus! 


