ORA QUE MELHORA
Esboço da Mensagem para os Fapes do TBC O Brasil para Cristo Jacuí - Sede
18 de junho de 2017

objetivos
•
•

DESTACAR A FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA DA ORAÇÃO EM NOSSA VIDA.
ENFATIZAR QUE A ORAÇÃO É UMA FINALIDADE EM SI E CONSEQUENTEMENTE NOS PERMITE
CONHECER O CORAÇÃO DE DEUS

textos base: II Reis 20.1-10

desenvolvimento
Neste final de semana fomos presenteados por Deus durante o
CONECTADOS, encontro para casais que aconteceu no dia 17 com a participação
do Pr. Walter Bastos e sua esposa Ângela, como palestrantes. As palestras
estarão em nosso canal do Youtube | TBCTV. Assista! Inscreva-se! Compartilhe!
Diante dos inúmeros ensinamentos que o Senhor nos deu, nos ateremos
ao que foi ministrado no culto de domingo pela manhã.
Na ocasião, lemos o texto base para a reflexão e fomos orientados por Deus
a trilhar o caminho da contínua e perseverante oração. Uma vez que tal
disciplina nos permita acessar uma nova atmosfera, a saber, a realidade
espiritual.
Nesta realidade as circunstâncias são apenas passageiros infortúnios e não
nos impedem de viver a plena vontade de Deus. Como exemplo deste conceito o
preletor citou o Salmo 13, também conhecido como Salmo “até quando”. De fato,
o salmista está em total desolação e tristeza, uma vez que se considera esquecido
por Deus e privado da Sua presença ao passo que se vê só e angustiado. Perceba
o verso dois: Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a
tristeza em meu coração a cada dia? No entanto, toda e qualquer desolação cede
espaço a esperança por meio da oração, é o que nos apresenta o verso cinco: “Eu,
porém, confio em teu amor, por teu livramento me alegrarei”.
Aplicando esta realidade aos nossos lares, percebemos que diante dos
desafios vividos só há uma verdade a nos sustentar: a oração é a chave para a
vitória do cristão!
PERGUNTA 01 – Para você, qual é o real valor da oração?
AUXÍLIO – A oração não é um meio para algo desejado, antes, deve ser o
que desejamos, uma vez que nos aproxima do coração de Deus.
PERGUNTA 02 – Como tem sido o seu tempo de oração?
PERGUNTA 03 – Como tem sido seu tempo de oração com sua família?
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PERGUNTA 04 – Caso seja inexistente ou bastante raso, o que você pode
fazer para vir a existir e/ou conceder maior qualidade a este tempo?
PERGUNTA 05 – A oração de Ezequias teve uma resposta imediata. Você
já viveu uma experiência como esta?
PERGUNTA 06 – Mesmo depois de viver uma experiência como esta,
Ezequias se mostra orgulhoso e altivo ante pessoas estrangeiras. Ao invés de
glorificar a Deus, ele decide mostrar suas riquezas. Ao olhar para sua própria
vida, como é que você tem agido quando as pessoas perguntam a respeito de
suas vitórias?
Orar nos faz depender cada vez mais de Deus!
Orem juntos, uns pelos outros, intercedendo em favor dos que estão
vivenciando derrotas em diversas áreas de suas vidas. A oração de um justo é
poderosa!

avisos
▪

DIA DO AMIGO
o 25 DE JUNHO
▪ 10H – CULTO EVANGELÍSTICO
▪ 18H – APRESENTAÇÃO DO CORAL WATOTO

▪

CONFERÊNCIA DIPE

▪

o A CONFERÊNICIA AGENDADA PARA O DIA 8 DE JULHO FOI CANCELADA
SANTA CEIA REGIONAL | CONSAGRAÇÃO DE DIÁCONOS
o DIA 30 DE JULHO

▪

Nossas mensagens e cultos estão permanentemente em nosso
canal do Youtube TBC TV. Inscreva-se! Compartilhe!
#VcFazParteTBC

