| GUIA DE MENSAGEM

Celebração de domingo, 20 de janeiro de 2019.
Pr. Gilmar (manhã) | Pr. Luciano (noite)
A VIDA DE ORAÇÃO DE JESUS
Série 40 dias de Oração
Estação: Cultivo | Propósito: Comunhão | Ministério: Profetas
Texto: “Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora
a teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará
publicamente.” Mateus 6.6
- A ORAÇÃO DE JESUS:
1. DESFRUTA DE INTIMIDADE COM O PAI: Mateus 6.9
“Pai nosso, que estás nos céus!”
2. ADORA O NOME DO SEU PAI: Mateus 6.9 b
“Santificado seja o teu nome.”
3. DECLARE A SOBERANIA E GOVERNO DO CÉU NA TERRA: Mateus 6.10 a
“Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.”
4. BUSCA DIARIAMENTE A DEPENDÊNCIA: Mateus 6.11
“Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.”
5. ESTÁ BASEADA NO PERDÃO AOS DEVEDORES: Mateus 6.12
“Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.”
6. CONTROLA OS DESEJOS PESSOAIS: Mateus 6.13
“E não nos deixes cair em tentação.”
7. BUSCA A LIBERAÇÃO DO PODER DO CÉU: Mateus 6.13
“Mas livra-nos do mal, pois teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém.”
CONCLUSÃO:
“Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é
maior do que aquele que está no mundo.”
1 João 4.4
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A VIDA DE ORAÇÃO DE JESUS
Série 40 dias de Oração
Duas verdades sobre vida de Jesus: Ele orava ao Pai e orava sozinho com o Pai.
A oração não é para impressionar publicamente e não é uma reza religiosa. Nosso
Deus, através do seu filho, nos propõe uma relação entre “PAI e FILHO”. Jesus orou
para que eu e você pudéssemos conhecer o Pai: “E a vida eterna é esta: que te
conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.”
João 17.3 Esta foi uma poderosa oração de Jesus! Só poderemos de fato adorar, se
conhecermos ao Senhor!
A oração é uma forma direta de promover o governo do céu na terra. Assim
colocamos a vontade do Senhor e sua soberania sobre as nossas vontades neste
mundo. Você deve orar a Deus todos os dias pelas suas necessidades básicas e
especiais. A cada dia!! Isto é entregar o controle a quem pode controlar tudo.
- Orar no Espírito: Efésios 6:18, Judas 1:20
- Orar Continuamente: 1 Tessalonicenses 5:17
- Orar em todos os lugares: 1 Timóteo 2:8
Quantas pessoas estão devendo para você? Não somente dinheiro, mas gratidão,
justiça, reconhecimento, paternidade, respeito, honra...
“Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.” Mateus
6.12. Esta oração aparece em 2 evangelhos, Lucas e Mateus. Mateus usa dívidas, e
Lucas, pecados! Sabe por que?
“DÍVIDA É UM PECADO, E PECADO É UMA DÍVIDA”
Se você está em pecado está devendo, e se você está devendo está em pecado.
Então se está devendo, pague, se está pecando, pare!
A ÚNICA COISA QUE VOCÊ PRECISA PARA CAIR É ESTAR DE PÉ.
A vida cristã é um campo de batalha. Lute guerreiro! Por você, pela sua fé, pela sua
casa, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua igreja, pelo seu trabalho. Não jogue
a toalha. Não desista. 365 vezes a Bíblia diz, SEJA FORTE, não temas, seja corajoso!
Deus te trouxe aqui hoje para fortalecer sua fé e sua vida de oração!
Para Compartilhar em Grupo:
1. Você tem conseguido viver o estilo de oração de Jesus no seu dia-a-dia?
2. O que mais te chama a atenção na forma como Jesus orava?
AGENDA ICP – FEVEREIRO 2019
02
Sáb
16h00
Chá de Boas Vindas
02
Sáb
17h00
Classes – Caminhada de Compromisso
06
Qua
20h00
Reunião de Liderança
SALA DE ORAÇÃO: TODA SEXTA-FEIRA DAS 22H AS 00H

