Microfone e

Qual é a sua maior dificuldade quando se trata do compromisso de uma
vida de oração?
A intimidade com Deus é conquistada somente com estudo da Palavra?
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ORE DIARIAMENTE
Mateus 7.7-11
SENTIR
Já fez algum compromisso ou colocou alguma meta com a finalidade de
se desenvolver em alguma área? Teve sucesso?

APRENDER
Através da oração, nos conectamos com Deus e expressamos amor e
devoção a Ele. Ela nos capacita a viver colocando o primeiro
mandamento – amar a Deus sobre todas as coisas – como nossa maior
prioridade, o que fará com que vivamos na plenitude o segundo
mandamento – amar o próximo como a nós mesmos.
Leiam juntos o texto de João 15.5. Qual foi a promessa de Cristo?
Quando temos uma vida de oração, estamos conectados à videira,
recebendo alegria completa, entendimento e revelação.
Sem uma visão correta sobre Deus, nossa vida de oração não se
sustentará. A forma como O vemos determina como nos aproximamos
dele. Muitas vezes, pensamos que Ele é um juiz exigente e irado, que
nos obriga a orar para mostrar nossa devoção. Mas isso não é verdade.
Deus quer se relacionar conosco, Ele é um Pai amoroso e um Noivo

apaixonado.
REFLETIR
É momento de sermos transparentes uns com os outros: Como está sua
vida de oração?
Como você enxerga a Deus? Consegue vê-lo como um Pai que te ama
profundamente, como um Noivo que anseia estar mais perto de você?

O que acontece se orarmos em concordância com o que está escrito?

APLICAR
Deus quer agir em nossas vidas de maneira sobrenatural, quer nos usar
como fez com Jesus: “Ia passando por todas as cidades e povoados,
ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do Reino e curando
todas as enfermidades e doenças” (Mt. 9.35).
E isso só é possível se nos comprometermos a orar. Só conseguiremos
cumprir a Grande Comissão que nos foi dada se tivermos intimidade com
o nosso Pai de amor.
1) Que texto da Palavra está no seu coração? Tenha um tempo de
oração encima desse versículo, declarando o mesmo na sua vida;
2) Ore por justiça e avivamento – A igreja precisa desenvolver uma
vida de oração com base na manifestação do caráter justo e santo
de Deus, buscando que o Espírito Santo incendeie os corações
para que o Reino se faça presente aqui e agora.
3) Ore pelos doentes – declare a cura e libertação no coração das
pessoas que tem necessidades específicas nessa área.

ENCONTRO VIDA VITORIOSA
O Enc. Vida Vitoriosa está aberto para todos que tenham problemas e necessitem de cura/libertação
nas seguintes áreas: Vida Pura e Consciência Limpa / Livres de toda maldição / Perdão / Rejeição
Aberto para todas as pessoas que precisem de apoio nestas áreas (pode ser membro da
Comunidade, pode já ter feito o encontro antes, pode até mesmo ser pessoas que ainda não se
batizaram).
🗓 ENC. VIDA VITORIOSA MULHERES: 14 a 16 de Junho - Vale da Graça
🗓 ENC. VIDA VITORIOSA HOMENS: 28 a 30 de Junho - Vale da Graça
Inscrições no Lounge, antes dos cultos aos domingos ou durante a semana na Secretaria.

