ESTUDO 02 – JUNHO

#rda.opoderdaoração

SOU UM INTERCESSOR
Ler no grupo Ezequiel 22.30

DESTAQUE
a. Versículo 30
30 E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta
terra, para que eu não a destruísse; porém a ninguém achei.

INTRODUÇÃO
A intercessão está ligada a Compaixão, isto é ter o mesmo sentimento que alguém, ser conhecedor das mesmas necessidades
desta pessoa, colocar-se diante de uma terceira pessoa visando obter deste algum favor. É orar a Deus em favor de outro. Na
igreja observamos as várias formas que as pessoas encontram para serem servos de Deus, mas percebemos que poucas
apresentam o interesse pela intercessão, e as que mostram algum interesse depois de algum tempo desistem. Mas
intercessão é uma forma fantástica que uma pessoa disponível encontra para ser útil nas mãos de Deus em favor de outra.
A Bíblia nos fala de vários intercessores, temos Moisés que foi um grande intercessor do povo Hebreu, Jesus foi um grande
intercessor e hoje temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis (Rm.8.26), então a intercessão
precisa ser algo muito presente na nossa vida, visto que precisamos trazer a existência a vontade de Deus para a vida das
pessoas, que muitas vezes estão deixando de receber porque não sabem como pedir.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Jesus tem em sua essência a intercessão, a sua vida consiste em interceder por nós.
- Hebreus 7.25
Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por
eles.
Pertencermos a Cristo nos dá a garantia de termos JESUS como nosso advogado junto ao Pai:
- O seu sacrifício na Cruz, lhe garantiu o direito sobre a vida daqueles que se entregaram a Ele;
- A sua paixão demonstrada na Cruz, nos dá confiança e segurança na sua fidelidade.
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Somos ajudados constantemente pelo ESPIRITO SANTO:
- Romanos 8.26
“26 E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir

.

como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis "
Temos um intercessor enviado por Deus que consegue identificar as nossas necessidades mais intimas:
- Quando não sabemos o que fazer Ele sabe exatamente o que precisamos.
- Ele é Deus Conosco.
Paulo um bom exemplo a ser seguido:
- 1 Coríntios 10.33
“33 Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim
se possam salvar.!”
O egoísmo é um grande inimigo da intercessão:
- Precisamos abrir mão dos nossos próprios interesses para servirmos a outros.
- Se estivermos apaixonados pelo reino de Deus teremos grande prazer com a intercessão.

Conversar no grupo:
Comente sobre situações de pessoas próximas que você acredita que poderia interferir para melhoras com a sua oração.
Pergunta para autoexame:
Você está disposto a ser um adolescente parecido com Cristo, capaz de identificar as necessidades das pessoas e intervir junto
ao Pai por melhoras?

ESTUDO 03 – JUNHO

#rda.opoderdaoração

OS EFEITOS DA ORAÇÃO
Ler no grupo Tiago 5.13-18

DESTAQUE
a. Versículo 13-18
Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros
da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor; E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará;
e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para
que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando,
pediu que não chovesse e, por três anos e seis meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra
produziu o seu fruto.

INTRODUÇÃO
A oração é um dos grandes legados deixado por Jesus. Ele tratou a oração como algo permanente em sua vida. Jesus dependia
da oração em tudo que Ele fazia. Ele e orava pela manhã (Mc.1.35), ele orava a tarde (Mt.14.23) a noite lá estava Jesus em
oração (Lc.6.12), Ele orava 24hs por dia. Jesus tinha uma vida de oração, e isso era a forma que Ele tinha para estar sempre
conectado com o Pai, conhecendo a Sua vontade.
Oração é uma via de mão dupla, e não um monólogo, ao falamos com Deus, temos que estar disposto a ouvir, é uma conversa
com Deus tendo como interprete o Espírito Santo. Jesus sabia exatamente o que fazer em todos os momentos e como realizar
a vontade de Deus, porque investia tempo em oração. O texto acima nos revela que a oração de uma pessoa justificada pelo
Sangue derramado na Cruz, pode transformar situações, e nos mostra que quando a situação está fora de controle humano,
a interferência divina se dá por meio da nossa oração.
O apóstolo Paulo entendeu os efeitos que a oração pode causar no meio da Igreja de Cristo. Ele ensina a Igreja a nunca parar
de orar. Colossenses 4:2-4 Perseverai em oração, velando nela com ação de graças; Orando também juntamente por nós, para
que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso; Para que o
manifeste, como me convém falar. Efésios 6:18-20 Orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando
nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, E por mim; para que me seja dada, no abrir da minha boca, a
palavra com confiança, para fazer notório o mistério do evangelho, Pelo qual sou embaixador em cadeias; para que possa falar
dele livremente, como me convém falar. Só nestes dois textos podemos perceber a insistência do Apóstolo sobre se ter uma
vida de oração. Se não estamos nessa pratica algo está errado conosco.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
Aquele que desenvolve um relacionamento com Deus através da oração, tem segurança em Deus.
- 1 João 5.14-20

E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em
tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para morte,
orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para morte. Há pecado para morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniqüidade é
pecado, e há pecado que não é para morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca; mas o que de Deus é gerado conservase a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de
Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos ao Verdadeiro; e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus
Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.

Porque Ele nos ouve, temos Dele o que pedimos:
- Recebemos o que for preciso das mãos Dele, para conseguirmos modificar realidades das pessoas em nossa volta;
- A oração atrai a companhia de Deus para nós, e isso nos garante a proteção de Deus e o maligno não nos toca.
Quem leva uma vida de oração conseguirá realizar obras maiores:
- João 14.12-17

Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu
vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em
meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique
convosco para sempre; O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis,
porque habita convosco, e estará em vós.

Através de uma vida de oração poderemos manifestar a Glória de Deus:
- A vontade de Deus será estabelecida através da igreja
- Quem leva uma vida de oração, conseguirá revelar o amor de Deus ao mundo.
Através da oração podemos contemplar o sobrenatural:
- Marcos 11.22-26

E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus; Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lançate no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas
as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las-eis. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém,
para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos
não perdoará as vossas ofensas.

A oração movida pela fé em Deus tem impacto no sobrenatural:
- Jesus garante a oração, Ele deseja revelar o Seu Poder sobrenatural.
- O único empecilho em nossa oração é a falta de perdão.
Conversar no grupo:
Dê algum exemplo de alguém, que orou a Deus e algo sobrenatural aconteceu. Você já esteve presente em algum acontecimento
sobrenatural realizado através de uma oração?
Pergunta para autoexame:
Olhando para uma escala de 0 á 10 referente a oração, em que nível você está em relacionamento com Deus?

