QUANDO ORAMOS!

Março
ESTUDO - 2

MOMENTO DA VISÃO
Estamos na série de estudos sobre: ORAÇÃO. Despertando a igreja para uma maior intimidade com Deus, pois
a oração é essencial a vida de todo cristão. Precisamos orar sem cessar, em casa, na célula, na igreja em todo
lugar. Que sua célula seja um local de oração.
QUEBRA-GELO
Para introduzir este estudo, faça as seguintes perguntas aos presentes:
1. Qual é o assunto que você mais fala com Deus?
2. Você costuma variar sua oração ou é sempre a mesma?
3. Você prefere orar sozinho ou em grupo?
TEXTO: Atos 4:31-35
INTRODUÇÃO:
• O versículo 31 começa dizendo: “tendo eles orado”.
• Quando oramos, o Senhor se manifesta trazendo transformações.
• Vejamos abaixo trajetórias dos discípulos da Igreja Primitiva:
1. FORAM NOVAMENTE FORTALECIDOS POR DEUS.
• “Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com
intrepidez, anunciavam a palavra de Deus” (v.31).
• Os discípulos receberam intrepidez para a pregação do Evangelho através do poder do Espírito Santo.
• A eficácia na pregação vem através do Espírito Santo.
2. RENUNCIARAM AS SUAS PREFERÊNCIAS, OS SEUS REINOS PESSOAIS.
• “Da multidão dos que creram era um o coração e a alma” (v.32a).
• Significa: “Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo”.
• Havia unidade, comunhão entre eles (Sl 133; Gn 11.6).
• O mais importante era o coletivo.
3. ESTAVAM DESPREOCUPADOS DAS COISAS TERRENAS.
• “Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía; tudo, porém, lhes era
comum” (v.32b).
• Não viviam ansiosos pelo dia de amanhã (Mt 6.24-34)
• Tudo era distribuído por todos e para todos.
4. RECEBERAM PODER PARA ANUNCIAR A PALAVRA.
• “Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus” (v.33a).
• Os discípulos anunciavam a Palavra debaixo da Unção e do poder do Espírito Santo.
• Se desejamos ser eficientes em tudo que fazemos, é necessário intimidade com Deus através da oração.

5. FORAM CHEIOS COM A PLENITUDE DA GRAÇA.
• “E em todos eles havia abundante graça” (v.33b).
• Mas, afinal o que é Graça?
a) O amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele (Sal. 90:17; Efé. 2:5; Tito 2:11; 2
Ped. 3:18).
b) A soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus (Sal. 84:11; Rom. 6:1; Efé. 2:7).
c) A influência sustentadora de Deus que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé (Rom.
5:17; 2 Cor. 12:9; Heb. 12:28).
d) Louvor; gratidão (Sal. 147:7; Mat. 11:25).
e) Boa vontade; aprovação (Gên. 6:8; Luc. 1:30; 2:52).
f) Beleza (Pro. 31:30).
g) Bondade (Zac. 12:10).
h) “De graça” é “sem pagar” (Gên. 29:15; Mat. 10:8).
6. VIVERAM E CUIDARAM UNS DOS OUTROS.
• “Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as,
traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos; então, se distribuía a qualquer
um à medida que alguém tinha necessidade” (vs.34, 35).
• Através de uma vida de oração os discípulos venceram o egoísmo.
• Veja o que diz 1 Tim. 5:8: “Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa,
tem negado a fé e é pior do que o descrente”.
CONCLUSÃO:
• Quando oramos, o lugar treme, ficamos cheios do Espírito Santo e consequentemente recebemos coragem
para vencer.
DESAFIOS:
1. Busque durante esta semana orar sobre algo que você nunca orou.
2. Coloque na sua agenda de oração, novos motivos para orar.

AVISOS IMPORTANTES:
• Encontros – Nos dias 17, 18 e 19 acontecerá o Edificar da Rede de Mulheres, se esta é a sua rede,
então, participe, se não é ore pelas mulheres que estarão indo para este encontro.
• 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.

