MARCAS GERADAS PELA ORAÇÃO
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
29 de abril de 2018

objetivos
•

ENFATIZAR QUE O CHAMADO PARA UMA VIDA DE ORAÇÃO, NÃO DEVE SER MOTIVADO POR
CIRCUNSTÂNCIAS BOAS OU RUINS, MAS SIM PELO PRAZER DE ESTAR NA PRESENÇA DE DEUS;
• DESTACAR AS MARCAS QUE A ORAÇÃO (RELACIONAMENTO) COM DEUS GERAM EM NOSSAS
VIDAS;
textos base: JEREMIAS 29.12-13

desenvolvimento
Fomos ministrados nessa semana, sobre a importância de termos uma
vida de oração. E a maneira que Deus falou ao coração da igreja, foi um
confronto que nos leva a refletir sobre “por quais motivos oramos”; e mais,
“como tem sido nosso tempo de oração e busca a Deus”?
Temos dois exemplos bíblicos para nos ensinar:
1) O povo de Israel exilado, pagando por gerações e gerações de pecados,
recebe uma carta do profeta Jeremias, orientando-os a viver normalmente
diante daquele cenário terrível. Ou seja, trabalhem, casem-se, contribuam
com a nação que vocês estão vivendo, e mais do que isso, louvem, adorem
e orem ao Senhor, pois Deus está acessível em todos os lugares, inclusive
na Babilônia.
Diante desse cenário, temos realidades e compreensões diferentes, como
a relatada no Salmo 137.1-4, daqueles que não compreendem que o
relacionamento com Deus é possível fora de Jerusalém, e temos também
a realidade de pessoas como Daniel, que compreende e reconhece o
pecado de Israel, e se volta ao Senhor, ora a Deus, e sua oração é ouvida
imediatamente.
2) Outro exemplo, nos mostra mais claramente como podemos e somos
marcados por meio da oração. Vemos isso na pessoa do Apostolo Paulo,
que ao ter um encontro com o Senhor Jesus, após orar, é curado da
cegueira, é batizado, e tem a sua vida totalmente mudada pelo
relacionamento com Cristo.
Isso fica claro e evidente na historia da formação da igreja de Filipos, onde
Paulo e Silas são presos, acorrentados no cárcere interior, e no relato de
Atos 16.25-34, vemos Paulo e Silas orando, e como resultado, as marcas e
experiências que são geradas naquela ocasião, são marcas de Libertação e
de Salvação. Compreende-se pelo texto, que a oração que Paulo e Silas
faziam, não era um pedido de libertação, ou um pedido para que a vida
daquele carcereiro e de sua família fossem salvas, mas sim, simplesmente
uma atividade diária e necessária para todo cristão, que é desfrutar da
companhia e do relacionamento profundo com nosso Senhor,
independente das circunstâncias.
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Fica para o coração da igreja, a compreensão de que o convite para uma
vida de oração, não deve ser apenas pontual, em ocasiões especificas ou
circunstanciais, antes, precisa ser diária, permanente, com tempo e local
reservado, mas também em todo tempo e em todos os lugares!
PERGUNTA 01 – O que mais chamou sua atenção diante desta
ministração?
PERGUNTA 02 – O que você entende como oração?
AUXÍLIO – A ideia da pergunta, é levar os membros do FAPE a entender que num diálogo,

numa conversa, num relacionamento, há momentos para se falar e também para se ouvir, há
momentos para o olhar, e para o sentir, pois podemos aprender por meio de todos nossos sentidos no
relacionamento com Deus.

PERGUNTA 03 – Você já viveu experiências com Deus por meio da oração
que marcou a sua vida?
PERGUNTA 04 – Você costuma separar tempo parar estar com Deus, para
orar, simplesmente com o proposito de desfrutar da Sua presença, ou seu tempo
de oração se resume a busca de resultados por intermédio da ação divina?

Ore a Deus com o grupo, pedindo que Deus venha nos atrair para desfrutar
da sua presença, pois certamente todas as demais coisas necessárias para a
nossa existência e sobrevivência, Ele tem provido!

avisos
▪
▪

PREPARATÓRIO PARA O BATISMO DE JUNHO
o Uma nova turma será iniciada em 6 de maio as 9H
CONHEÇA O TBC
o INÍCIO DIA 6 DE MAIO AS 17H.
Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso canal do
Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe! #UmaIgreja

