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“Série oração”

O que é oração?

QUEBRA GELO
Tente se comunicar com uma pessoa da seguinte maneira, você está de um lado da parede e a outa
pessoa  do  outro  lado  da  parede,  detalhes:  NÃO  PODERÃO  FALAR  UM  COM  O  OUTRO.  Foi
possível?

INTRODUÇÃO
Não se limite a falar com Deus somente nos momentos de angustia. Procure conhecê-lo,  “O sacrifício
dos impios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento.” Pv. 15.8

Comunicação Quebrada
Desde a criação do ser humano Deus anseia se comunicar com ele. No jardim do Éden Deus descia
para falar com Adão. Deus trouxe também todos os animais para o próprio Adão ver como lhes
chamaria, e assim como ele chamou os animais, isso foi o seu nome. Gn. 2.19.

Adão e Eva estavam ligados a Deus, mediante a fé e a obediência à sua palavra absoluta; esse era o
princípio da comunhão que Adão tinha com Deus no Éden.  Adão foi  advertido que morreria  se
transgredisse a vontade de Deus e comece da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gn. 2.17.

O mandamento de Deus foi um teste moral, esse mandamento de Deus foi uma escolha consciente de
crer e obedecer ou não crer e obedecer a vontade do Criador. Enquanto Adão obedeceu, desfrutou da
maravilhosa  comunhão  e  comunicação  com  Deus;  mas  quando  desobedeceu  perdeu  essa
comunicação e colheu ruína moral.

Comunicação Restaurada
A oração é um meio que Deus proveu a fim de que nós possamos ter uma comunhão íntima com Ele.

Jesus Cristo veio para restaurar essa comunicação, que foi quebrada por meio do pecado de Adão e
Eva, note que os discípulos entenderam isso Lc. 11.1, e é necessário que nós entendamos também. A
oração exige disciplina e dedicação.

A prática da oração é a arte de entrar nos Santos dos Santos, se colocar na presença de Deus em
espírito e em verdade por meio da fé Hb. 4.16. Fazendo valer o sacrifício de Cristo na cruz que nos
deu livre acesso ao Pai Mt. 27.50-51.

Sem encenações, do seu jeito, com suas próprias palavras, não do jeito que ouviu alguém orar, com
sinceridade,  pois  antes  mesmo  da  palavra  nos  sair  a  boca,  Ele  já  conhece  o  que  iremos  dizer.
Sl. 139.4. Portanto Ele conhece tanto o que diremos como também a intenção do que diremos.

CONCLUSÃO
Devemos orar só a Deus e a mais ninguém, pois não existe outro Deus além do Nosso Deus, e tudo o
que pedimos em nome de Jesus nos será feitoJo. 16.23.
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