
O que é Igreja? A igreja é a soma de vidas cristãs. Somos cristãos? Somos Igreja.

Nossa missão é dar testemunho da unidade do povo de Deus como Igreja na localidade,
isto é, como Corpo de Cristo neste local em que vivemos.Não jogue este informe na via pública, ele pode servir para edificação de alguém.
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A oração é nossa 
comunicação com Deus, 
da mesma forma que precisamos nos 
comunicar com a família, os amigos e os 
companheiros de negócios para criar uma 
amizade sadia, também precisamos nos 
comunicar com Deus para edificar um forte 
relacionamento com Ele.

Qual a natureza da oração? Muitos pensam 
que orar se reduz a pedir a Deus as coisas 
que queremos. No entanto, a oração vai 
muito além. Paulo dá uma ilustração perfeita 
da natureza da oração em Filipenses 4.6 
“Não andeis ansiosos por coisa alguma; 
antes, em tudo sejam os vossos pedidos 
conhecidos diante de Deus pela oração e 
súplica com ações de graça.” 

Orar não implica apenas pedir, mas inclui 
adorar. É o momento de expressar ações 
de graça, quando declaramos nosso amor 
a Deus por tudo o quanto Ele tem feito por 
nós. Regozijemo-nos em dizer “obrigado!” a 
Alguém que tenha feito algo por nós. Pois 
o ato de dar graças a Deus pelas bênçãos, 
libera um júbilo profundo em nosso 
coração. Assim, como apreciamos ouvir um 
“obrigado!” das pessoas que nos rodeiam, 

também Deus se alegra com nossa gratidão 
e nosso louvor.

Ore constantemente. Separe alguns 
momentos para a oração e agradeça a 
Deus pela remissão de seus pecados, 
concedida através de Cristo Jesus. Você 
experimentará uma grande alegria, aliás, 
muito peculiar à vida cristã.

Também há poder na oração. Tiago 5.16b 
diz: “A oração de um justo tem grande 
poder em seus efeitos.” A Bíblia está 
marcada de capa a capa com histórias de 
grandes realizações por parte de homens 
que através da oração confiaram em Deus. 
Você deve orar sempre. Paulo diz: “Orai 
sem cessar!”

(I Ts. 5.17). Em outras palavras, é privilégio 
conversar com Deus em qualquer momento 
e em qualquer lugar. Você não deve esperar 
até que uma necessidade urgente o leve a 
isso.

Adquira o hábito de conversar com Deus. 
Ore por suas necessidades e as dos outros.
Louve a Deus por sua bondade, amor e 
misericórdia!

Odilon Fraga de Deus



• Segunda - Is. 41.1-10
• Terça - Ef. 6.1-11     
• Quarta - Gn. 2.18-23
• Quinta - Sl. 46.7-11

• Sexta - Pv. 12.4-9
• Sábado - Ec. 5.2-9
• Domingo - Fl. 2.5-11
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MANTENDO-NOS PERSEVERANTES DIA E NOITE EM ORAÇÃO
O que signifi ca manter-nos perseverantes dia e noite em oração? É preciso reconhecer que se 
somos chamados a perseverar é porque muitas vezes não será fácil essa tarefa. Podemos até 
sentirmos desanimados porque aos nossos olhos, à resposta poderá se tornar demorada. É pre-
ciso nos mantermos fi rmados em Jesus e em cada uma de suas promessas para nós. Sabemos 
que temos uma voz diante D’Ele e que Ele quer nos ensinar em seu amor. Podemos começar o 
nosso dia olhando para Ele e derramando o nosso coração diante de Sua doce presença, assim 
como fazia Davi, como observamos em muitos dos seus Salmos. “Dá ouvidos, Senhor, às minhas 
palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti 
é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz; de manhã te apresento a minha oração e 
fi co esperando.” Salmos 5.1-3
Uma das formas mais simples de defi nirmos oração é como sendo aquela conversa íntima e pesso-
al que temos com o Senhor. É uma das formas que manifestamos o nosso amor. Nos achegamos 
diante dele e aprendemos a aquietar a nossa alma no Deus que nos chama de fi lhos, e lançamos 
sobre Ele toda a nossa ansiedade porque sabemos que Ele cuida de nós.
A nossa vida de oração passa por várias fases. Há dias que não queremos deixar de orar. Que-
remos apenas estar diante do Senhor derramando sobre Ele nosso coração como torrentes de 
águas. Outros dias, porém, não são assim, nos sentimos como árvores secas, sem folhas e sem 
vigor. Nesses dias, precisamos continuar batendo e, mesmo que não haja palavras em nossos 
lábios, sabemos que Ele manifesta sua graça em nós. Então, muitas vezes apenas vamos nos 
assentar e dizer a Ele: “Estou aqui Jesus! Mesmo que não haja palavras eu quero estar contigo.” 
E podemos confi ar que sua graça virá sobre nós, nos sustentará e nos fará romper mais uma vez.
Davi também nos ensina a respeito dessa simplicidade que podemos ter diante do Senhor. Ele 
simplesmente falava tudo o que lhe aborrecia nos seus amigos, inimigos e sobre as circunstâncias 
ao seu redor. Não era uma eloquência vazia e superfi cial, não era um relacionamento distante ou 
aparente. Ele “cuspia seus problemas pra fora”, sim, ele contava tudo ao Senhor. Davi reconhecia 
os próprios pecados, emoções, quem Deus era e que verdadeiramente era o único com quem Ele 
poderia contar.
Davi foi um homem que perseverou em uma vida de oração. Em uma vida que manifestou a busca 
pela presença de Deus dia e noite, em entender os caminhos e planos do Senhor e compreender 
o Seu caráter. E nós também somos chamados a continuar fi rmados nas promessas Bíblicas nos 
mantendo perseverantes dia e noite. “Pedi, e vos será concedido; buscai, e encontrarei; batei, e a 
porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra, e a quem bate, se 
lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o fi lho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se 
lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes 
aos vossos fi lhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedi-
rem!” Mateus 7.7-11
Mesmo que as forças teimarem em faltar vamos manter-nos perseverantes dia e noite, em oração, 
sabendo que o Senhor é Leal, ele mantém as promessas intactas. Ele é nosso justo Juiz. Lembre-
-se, que as orações do justo podem muito em seus efeitos. Mais de Deus e mais parecidos com 
Cristo. À medida que o sol se põe em mais um ano, Jesus Cristo pode surgir em uma nuvem, com 
poder e grande glória.  (Lc. 21.27)

Nayla Cintra
Portal “Vida de oração”
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 • ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO

21/01
Eunice Amaral Gonçalves e
Gilmar Gonçalves Rocha 99768-9200
26/01
Neli Gandine Moneche e
Dolorico Moneche 99253-3022

SE
G  SEM ATIVIDADES

TE
R Reunião de Irmãos de Encargo - 19h30

QU
A

Grupos Familiares - 19h30

QU
I

SE
X Vigília de Oração - 20h

SÁ
B 2º SÁB: Rede Crer&Ser - 14h30

4º SÁB: Rede Crer&Ser - 14h30

DO
M Reunião Geral: 1º, 2º, 4º e 5º domingos - 19h

Reunião Geral: 3º domingo - 09h


