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A IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO
Texto: Marcos 1:32-39

Depois de um grande acontecimento e antes de novos desafios,
Jesus sempre encontrava com Deus por meio da oração.
A oração ocupava o lugar central na vida do Mestre.

1. A Oração após acontecimentos importantes da vida
A Bíblia relata o êxito conquistado por Jesus ao pregar o Evangelho nesta cidade, havendo expulsado dela muitos demônios e
curado vários enfermos. Este dia, certamente, trouxe grande alegria e plena satisfação para o Espírito de Jesus.
Cremos que em seu momento de oração pela manhã, todos os acontecimentos do dia anterior vieram à sua lembrança, suscitando
n´Ele uma atitude de louvor e gratidão por tudo o que o Pai havia feito por Seu intermédio.
Aquele tempo de oração, portanto, foi uma oportunidade maravilhosa para render a Deus toda a gratidão, e todo o louvor pelos
grandes feitos operados em favor da multidão.
O nosso tempo devocional, também, pode ser um recurso divino para nos livrar de qualquer possibilidade de glória pessoal. Após um
grande acontecimento, corremos o risco de achar que a vitória tenha se dado pela nossa própria capacidade. 2 Coríntios 3:4-5.
Quando não reconhecemos o verdadeiro Autor da obra, nos deixamos seduzir pela soberba, prepotência e orgulho. É no ambiente
da oração que o Senhor Jesus se revela a nós como a fonte de toda a bênção e virtude.
Em outras ocasiões Jesus enfrentou situações não tão agradáveis como: perseguição, injúria, ódio por parte dos seus oponentes e
sofrimento, mas fez do lugar de oração uma oportunidade para cura e restauração de Sua alma. Dali, certamente, muitas vidas foram
liberadas por meio do perdão divino que fluía do coração de Jesus.
Você costuma separar um período diário para agradecer e passar um tempo a sós com Deus?
2. A Oração antes dos novos desafios da vida
O tempo de oração que Jesus passou a sós com Deus, não apenas O ajudou a olhar pra trás e ver o que de bom havia acontecido,
como também a olhar pra frente, a fim de ver os novos desafios que O aguardavam adiante.
Aquele tempo de intimidade com o Pai foi suficiente para aguçar em seu coração o forte desejo de buscar outras pessoas, em outros
lugares ainda não evangelizados. Ele disse: “Vamos aos povoados que ficam perto daqui...” essa foi a palavra do Senhor
quando os seus discípulos O procuraram, querendo que Ele pregasse para as mesmas pessoas, já posicionadas à porta da cidade.
Se Jesus não tivesse o hábito de recorrer a Deus pela oração, não teria como saber se ficava ali mais um pouco, ou se partia para
outros lugares. A necessidade do momento, o pedido dos discípulos e o clamor da multidão podiam ofuscar-lhe a visão do que Deus
realmente queria para àquela hora.
No tempo passado a sós com Deus, Ele sempre nos aponta a direção segura a tomar. Por meio dessa vida de intimidade com o Pai,
adquirimos a sensibilidade espiritual necessária para percebermos onde se manifestam as reais necessidades, de acordo com a ótica
divina, e não a nossa. Assim nos livramos dos espíritos de comodismo ou de ativismos, tão prejudiciais para o avanço do Evangelho.
O mesmo se aplica às questões pessoais, que terão um encaminhamento todo especial quando colocarmos a oração em primeiro
lugar. Provérbios 3:5-6.
Você costuma pedir a direção de Deus para resolver alguma situação ou somente pede que Ele abençoe o
que você já decidiu?
3. A Oração e a confirmação de um Propósito de Vida
Quando Jesus respondeu aos seus discípulos que devia ir às outras partes para pregar o Evangelho, acrescentou: “...porque foi para
isso que eu vim”. Durante aquele glorioso período de oração, Deus pode renovar-Lhe o chamado e o propósito de Sua vida.

Jesus sempre esteve consciente da Sua missão na terra. Mas foi a Sua intensa e perseverante busca pela presença do Pai, que o
manteve sóbrio, dentro do propósito original sem se desviar para a direita ou para a esquerda.
Vivemos num mundo em que constantemente está nos oferecendo opções de vários caminhos a seguir. Se não tivermos o devido
cuidado, pouco a pouco, nos distanciaremos do propósito original, enveredando-nos por outros caminhos, aparentemente bom.
A oração, contudo, tem o poder de liberar a ação do Espírito Santo em nosso interior, para fazer a sondagem necessária dos
caminhos que existem dentro do coração. Salmos 139:23 e 24.
É o Espírito quem identifica as motivações indevidas, o engano, a visão paralela e o pecado. Ao revelar essas coisas no nosso
íntimo, graciosamente Ele nos conduz ao arrependimento e à Verdade, para que não mais andemos enganados a respeito dos
nossos caminhos. João 16:8 e 13.
Na oração, ajustamos o foco da nossa visão e temos condições de dizer com firmeza “a que viemos”.
Vamos, a partir de hoje, nos comprometer em passar um tempo a sós com Deus? Mas não nos limitemos a
somente fazer pedidos, mas também a agradecer e entender a direção do Espírito Santo?

Conclusão: Depois de um grande dia de milagres, e antes de novas e grandes realizações, Jesus deu uma pausa para buscar ao
Pai em oração. Não podemos apenas aprender sobre oração; precisamos vivê-la. Separe diariamente um tempo de qualidade para
estar a sós com Deus, e perceba quantas coisas novas serão reveladas ao seu coração, como resposta à sua busca.

Nunca deixemos de interceder por aqueles que ainda não conhecem a Jesus.
Lembremos sempre que eles estão caminhando a passos largos para o inferno e é nossa
obrigação, com sabedoria, alertá-los disso.
Vamos separar um tempo para orar pelo Ministério de Igreja em Células?
“sem a direção de Deus nada podemos fazer”
RECADOS
IMPORTANTES

Líder: Enfoque a importância da oração para este ministério, fale da importância do grupo estar

sempre orando pelo Líder e pelo Anfitrião que abre sua casa para as reuniões das células.
Estamos lutando para salvar o maior número possível de pessoas. Estamos mexendo com o
mundo espiritual, por isso precisamos estar envolvidos num ambiente de oração uns pelos outros
para que Deus possa nos usar da maneira que Ele quer.
Peça sua célula para orar por esses 3 pedidos, durante a semana:
1. Ore para que Deus identifique novos líderes para serem treinados na sua própria célula.
2. Ore para que Deus envie visitantes.
3. Ore para que sua célula se multiplique pelo menos uma vez neste ano.
Que Deus abençoe a todos nós.
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