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A ORAÇÃO COMO PRÁTICA
“Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se
prevalecem as nossas transgressões, tu no-las perdoas”. Salmos 65.2.
“O Senhor ouviu a minha súplica; o Senhor acolhe a minha oração”. Salmos 6.9.
Todos nós, indistintamente sabemos que devemos orar. Porque então não oramos?
Se oramos, porque oramos tão pouco?
Porque é tão difícil perseverarmos na oração?
A teoria é sempre tão atrativa, mas em compensação, a prática é tão difícil.
Nossas atitudes e palavras demonstram na maioria das vezes, que não cremos que a
oração de fato funcione.
SENDO A ORAÇÃO O SEGREDO DA NOSSA VITÓRIA EM TODOS OS NÍVEIS E QUE
SEM ORAÇÃO NADA É CONQUISTADO. VEJAMOS ALGUNS PRINCÍPIOS QUE NOS
MOTIVAM A ORAR:
• Na oração encontramos resposta e solução para os nossos relacionamentos – Mateus
5.44 e Lucas 6.28.
• Orar é nosso DEVER – (Não é opcional) - Jesus usou uma parábola para ensinar isso.
Lucas 18.1.
• A oração incessante muda qualquer situação adversa – Atos 12.5.
• Tudo quanto pedirmos em oração, crendo receberemos – Mateus 21.22.
• Em quaisquer circunstâncias eu devo fazer conhecidas as minhas petições, pela oração e
pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4.6, nos diz: “Em tudo, porém...”.
• I Timóteo 2.1 a 3 nos diz que: “Antes de tudo, pois, exorto que se USE A PRÁTICA de
súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens”. Nossa
tendência egoísta não nos deixa fazer isto, oramos somente por aquilo que nos interessa.
• Não oramos pelas autoridades constituídas e é por isso que a cidade, o estado e o país
viram um verdadeiro caos. TUDO O QUE É NEGLIGENCIADO NÃO TRAZ O
RESULTADO ESPERADO.
• Além da prática precisamos de “PERSEVERANÇA” – Romanos 12.2 e Colossenses
4.2.
Nossa confissão honesta de impotência abre-nos a porta a onipotência!
A maioria de nós não ora com regularidade porque está profundamente consciente de
que isto nos custará algo.
• Mais que tempo
• Mais que dinheiro
• Mais que fé
• Mais que se tornar religioso
•
•
•
•
•

1. Tenho alguma experiência de oração respondida que eu possa compartilhar? Se
tiver faça isso.
2. Creio ser prudente, diante de tudo o que vimos sobre oração que tenhamos um
tempo agora, de intensa oração.
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