Avisos
Separe aqui os avisos da sua igreja local

Palavra e compartilhar
Tema: ORAÇÃO
Vamos ministrar hoje sobre a oração e sua importância! Podemos ver que parte do ministério de Jesus
foi investido em oração. O apóstolo Paulo está sempre em prontidão através da oração e é o maior incentivador para a oração. Os salmistas falam o tempo todo da oração!
“Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas
petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.”
Filipenses 4:6
“Orai sem cessar.”
1Tessalonicenses 5:17
“Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus.”
Mateus 18:19
“Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim
convosco.”
Marcos 11:24
1- Sua abrangência:
⁃
Primeiramente é algo PESSOAL
Busco a Deus em oração pela minha vida , meu trabalho , minha saúde , minha vida nanceira , pelos
meus sonhos. Ore por coisas grandes . Por milagres e sobrenaturais.
⁃
Em segundo lugar pela minha família
Preciso colocar diante de Deus a família , pois ela é o maior alvo de Satanás .
Precisamos investir tempo e orar mais pela família
⁃
Em terceiro lugar pelos amigos
Em oração nos lembramos dos nossos amigos, de trabalho e do círculo de relacionamentos.
⁃
quarto lugar devemos nos lembrar da igreja em que congregamos, de sua liderança, pastores, irmãos, dos cultos e de todos os trabalhos.
⁃
Quinto lugar devemos orar pela nossa nação brasileira, pelo presidente e todos os que
ocupam cargos de autoridade. Orar pela paz em nossa terra, pela prosperidade de todos!
⁃
Em sexto lugar devemos orar e interceder pelas nações !
Hoje em especial pela paz nesta guerra declarada da Rússia. Pelas famílias dos que estão na Ucrânia.
⁃
Em último lugar motivo diário de suas orações pelos que ainda não são salvos , os que
ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Sugiro que você faça uma lista com os nomes dia da sua
família, dia amigos e do seu círculo de relacionamento!
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Ore todos os dias e creia que eles ainda entregarão a vida ã Jesus

2- princípios da oração
⁃
Inicie sempre agradecendo. Seja grato pelo que já recebeu
⁃
Coloque sua causa diante de Deus, pois Ele tem o poder de responder.
Apenas creia e ore com fé
⁃
Quando for terminar a oração, faça SEMPRE: "Em nome de Jesus!"
“Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.”
João 14:14
Lembre que a autoridade está no nome de Jesus!!!
Desa o:
Insista todos os dias um tempo de oração!

Perguntas:
1. Você tem resposta de suas orações? Compartilhe agora
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Atenção líder - antes de encerrar a célula veja os pedidos de oração dos irmãos ,
Direcione pessoas para orar pelos pedidos!

