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Como está sua intimidade com Deus? Você ora todos os dias? Você lê a Bíblia todos os dias?
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Está alguém dentre vós aflito? Ore.
Texto: Tiago 5:13 a 18
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Os sofrimentos e aflições se constituem em um dos maiores enigmas da existência humana. Fatalidades e
tragédias que marcam várias famílias. Quem de nós está livre?
Tantas pessoas íntegras, bondosas, passando tantos desesperos. Não é o fato de freqüentarmos uma igreja que
nos livra disso.
Nossos queridos que estão longe, quanta preocupação, mas se estivessem por perto, estariam livres de
sofrimento? Claro que não.
Ninguém está livre de sofrer.
Há alguns equívocos no meio dos Cristãos Evangélicos:
1) O crente não pode passar por tribulação.
Ser um bom crente não o isenta de sofrimento. O que dizer dos nossos irmão que vivem em países que a Igreja do Senhor é
perseguida.
2) A tribulação é por causa do pecado.
Nem sempre o sofrimento é por causa de pecado. Às vezes é, a rebeldia, por exemplo, somente pode ser tratada através do
sofrimento. Infelizmente o ser humano não entende
3) Sofrimento está ligado a falta de oração e de comunhão com Deus.
Está alguém entre vós aflito? Ore. No livro de Tiago (que é a carta mais antiga no Novo Testamento) há muitos conselhos práticos
para a nossa vida. Nos versículos
há sete vezes referência a oração.

O texto nos relata ....
1) Qual o motivo da oração?
Está dentre vós alguém aflito? A aflição aqui pode ser de origem:
a) Física - Problema com uma doença.
b) Material - Problema financeiro, que tanto afetam nossa tranqüilidade.
c) Emocional - Problemas com a família, com um filho, com o casamento.
d) Espiritual – Existem problemas espirituais que afetam toda a família.
A aflição é abrangente. Há situação de aflição que ressalta a nossa incapacidade de ação, nos sentimos incapaz, sem ação diante de
tanto sofrimento. Então Ore.

2) Qual a maneira da oração?
No versículo 15 está afirmando que a oração dá certo. No versículo 17 o texto faz referência a Elias que orou com tanto fervor que foi
capaz de afetar a natureza fazendo com que durante xxx anos não choveu e orou novamento e a chuva retornou.
Devemos orar com a total e absoluta dependência de Deus. Orar mesmo quando não há qualquer possibilidade do possível, pelo
contrário vendo possibilidade no impossível.
É exatamente a situação de aflição que nos tira da comodidade e nos faz orar com fervor.
3) Qual o resultado da oração?
No verso 16 nos mostra o exemplo de Elias. Ele não tinha um patamar acima de nós, mais era como nós, com os mesmos anseios e
desejos que nós, sujeito as mesmas paixões, aos mesmos pecados, mas era um homem que orava com fervor, com fé.
Conclusão: Tem algo sobrenatural que nos ouve quando oramos.

Nossa Igreja está toda envolvida com a CASA DO JULGAMENTO.
RECADOS
IMPORTANTES

Não perca essa oportunidade.
Leve seu amigo ou seu familiar para assistir esse teatro interativo.
Dias: 30 e 31 de Maio
Dias: 06 e 07 de Junho
Dias: 13 e 14 de Junho
“As inscrições estão sendo feitas na Natã Presentes e na Igreja”

ESTÁ ALGUÉM DENTRE VÓS AFLITO? ORE
Texto: Tiago 5:13 a 18

Os sofrimentos e aflições se constituem em um dos maiores enigmas da existência humana. Fatalidades e tragédias que marcam
várias famílias. Quem de nós está livre?
Tantas pessoas íntegras, bondosas, passando tantos desesperos. Não é o fato de freqüentarmos uma igreja que nos livra disso.
Nossos queridos que estão longe, quanta preocupação, mas se estivessem por perto, estariam livres de sofrimento? Claro que não.
Ninguém está livre de sofrer.
Há alguns equívocos no meio dos Cristãos Evangélicos:
1) O crente não pode passar por tribulação.
Ser um bom crente não o isenta de sofrimento. O que dizer dos nossos irmão que vivem em países que a Igreja do Senhor é
perseguida.
2) A tribulação é por causa do pecado.
Nem sempre o sofrimento é por causa de pecado. Às vezes é, a rebeldia, por exemplo, somente pode ser tratada através do
sofrimento. Infelizmente o ser humano não entende
3) Sofrimento está ligado a falta de oração e de comunhão com Deus.
Está alguém entre vós aflito? Ore. No livro de Tiago (que é a carta mais antiga no Novo Testamento) há muitos conselhos práticos
para a nossa vida. Nos versículos
há sete vezes referência a oração.

O texto nos relata ....
1) Qual o motivo da oração?
Está dentre vós alguém aflito? A aflição aqui pode ser de origem:
a) Física - Problema com uma doença.
b) Material - Problema financeiro, que tanto afetam nossa tranqüilidade.
c) Emocional - Problemas com a família, com um filho, com o casamento.
d) Espiritual – Existem problemas espirituais que afetam toda a família.
A aflição é abrangente. Há situação de aflição que ressalta a nossa incapacidade de ação, nos sentimos incapaz, sem ação diante de
tanto sofrimento. Então Ore.
2) Qual a maneira da oração?
No versículo 15 está afirmando que a oração dá certo. No versículo 17 o texto faz referência a Elias que orou com tanto fervor que foi
capaz de afetar a natureza fazendo com que durante xxx anos não choveu e orou novamento e a chuva retornou.
Devemos orar com a total e absoluta dependência de Deus. Orar mesmo quando não há qualquer possibilidade do possível, pelo
contrário vendo possibilidade no impossível.
É exatamente a situação de aflição que nos tira da comodidade e nos faz orar com fervor.
3) Qual o resultado da oração?
No verso 16 nos mostra o exemplo de Elias. Ele não tinha um patamar acima de nós, mais era como nós, com os mesmos anseios e
desejos que nós, sujeito as mesmas paixões, aos mesmos pecados, mas era um homem que orava com fervor, com fé.
Conclusão: Tem algo sobrenatural que nos ouve quando oramos.

Nossa Igreja está toda envolvida com a CASA DO JULGAMENTO.
RECADOS
IMPORTANTES

Não perca essa oportunidade.
Leve seu amigo ou seu familiar para assistir esse teatro interativo.
Dias: 30 e 31 de Maio
Dias: 06 e 07 de Junho
Dias: 13 e 14 de Junho
“As inscrições estão sendo feitas na Natã Presentes e na Igreja”

