ORAÇÃO COMO ESTILO DE VIDA

Abril
ESTUDO - 4

MOMENTO DA VISÃO
Voltamos a nossa série de estudos sobre: ORAÇÃO. Neste estudo, que será o último da série, estaremos vendo
a oração como estilo de vida.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Você já pensou em qual é o seu estilo (informal, conservador, esporte, clássico etc.)?
TEXTOS: Lucas 18:1 e Mateus 6:6-7
INTRODUÇÃO:
• Todos nós temos uma maneira de ser, uma maneira pela qual nos expressamos, um modo de vestir. Essas
e outras características determinam o estilo de uma pessoa.
• Em Lucas 18:1 Jesus ensina que se deve orar sempre, isso quer dizer que Jesus gostaria que a oração
fosse parte integrante do nosso estilo de vida.
• Orar é falar com Deus, e para que essa conversa flua Deus nos dá algumas orientações.
• Se quisermos ver a vontade de Deus se tornando realidade em nossa vida devemos estar atentos às
orientações que Deus nos dá para a oração. São elas:
1. NÃO ORE PREOCUPADO COM QUE AS PESSOAS VÃO PENSAR
• Não ore para que as pessoas vejam.
• Quando oramos o nosso objetivo é estar com Deus. Ore para Deus.
• Não faça da oração uma forma de se mostrar, mas use a oração como um meio de estar com Deus.
2. NÃO USE VÃS REPETIÇÕES
• Usar vãs repetições é falar por falar, falar a toa, sem que o que falamos esteja na nossa mente e coração.
• Não seja superficial na conversa com Deus.
3.TENHA PROPÓSITOS NA ORAÇÃO
• Tenha objetivo na conversa com Deus.
• Se não sabemos o que queremos que Deus nos faça, como saberemos se Ele tem nos respondido?
• Lembre-se: quem não sabe aonde quer chegar, nunca chega a lugar nenhum.
• Tenha propósitos na sua conversa com Deus
4. ORE COM FÉ
• Esteja certo de que Deus ouve e responde orações quando for orar.

CONCLUSÃO:
• Estabeleça um tempo diário para orar (estar com Deus).
• Não podemos ser discípulos de Jesus e nem andar com Deus se não aprendermos a orar.
• Para aprendermos precisamos começar a praticar. A prática nos ajudará a orarmos cada vez melhor.
• Precisamos tomar a decisão de ter uma vida de oração e ter atitude.
• Você quer isso? Quer que Deus lhe ajude a fazer da oração parte do seu estilo de vida?
DESAFIOS:
• Torne a Oração um estilo de vida para você.
• Continuo insistindo, que se você ainda não fez, faça uma agenda de oração, escreva motivos, nomes,
agradecimentos etc., e use-a em suas orações diárias.
AVISOS IMPORTANTES:
• Encontros – Comece já a se mobilizar, para o encontro da Rede de Jovens que acontecerá neste mês
de Maio.
• Ação Social – Lembre a todos de sua célula para trazerem o quilo e entregarem nos cultos no momento
das ofertas.
ORAÇÂO:
• Ore sempre pelas pessoas da sua célula.
• Ore para que sua célula venha crescer mais e mais até a multiplicação.
• Ore sempre pelas pessoas da sua família.
• Ore por aqueles que tem se afastado da igreja;
• Ore pela fidelidade dos seus discípulos nos dízimos, ofertas e primícias;
• Ore por seus líderes, supervisores, pastores e bispos.

