ORAÇÃO OUVIDA E RESPONDIDA
Pr. Celso Martinez - culto 27/08/2014 - quarta feira

ESTUDO P/ CÉLULAS - 28/09/2014 a 04/10/2014
2ª Igreja Batista em Barra do Piraí

R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ
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Volume 1 - Nº 11 - Poder da Oração

Quando que a oração é ouvida e respondida?
Texto: Marcos 1:40 a 45

Hoje a lepra é chamada de hanseníase e graças a Deus já tem cura, mas naquela época a lepra não tinha cura. As pessoas viviam à
margem da sociedade, pois o contágio era algo muito fácil. Jesus sente compaixão por aquele homem. Compaixão é sentir a dor do
outro. Jesus poderia tê-lo curado de outra forma sem tocá-lo, mas Jesus preferiu estender a mão.
A carne santa toca a carne pecadora.
Existem princípios que nos garantem a resposta da oração.
Quais são os pré-requisitos para que uma oração seja ouvida e respondida?
1) Oração de quem reconhece a sua real condição.

Ao nos achegarmos a Deus precisamos reconhecer o quanto somos pecadores e necessitamos da graça de Deus para que sejamos
ouvidos. No texto em que lemos o homem não hesitou em se colocar de joelhos perante o Senhor Jesus. Não se preocupou com o
que iriam falar dele. Somente se preocupou em chamar a atenção de Jesus e mostrar o quanto precisava da Sua misericórdia.
Humilhou-se perante o Senhor.
2) Oração de quem realmente quer a resposta de Deus.

Uma coisa é ter vontade, desejo de ouvir a resposta de Deus, a outra é realmente querer, é agir.
Quando queremos alguma coisa temos que ter atitude, temos que fazer algum esforço. Ser perseverante na oração.
Quanto tempo você já orou por algo que você queria muito?
3) Oração de quem realmente crê que Deus ouve e responde nossas orações.

Salmos 51:17 - Deus não rejeita um coração humilde e arrependido.
Conclusão: Ter consciência do que eu sou, do que eu quero e crer, são os pré-requisitos para que uma oração seja ouvida e
respondida.

RECADOS
IMPORTANTES

Não deixe de convidar visitantes para sua célula, mas antes ore por elas.
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