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“Série Oração: E se não orarmos?”

QUEBRA-GELO  Não orar é um mal que fazemos a nós mesmos. Coloque agora em um papel
cinco motivos pelos quais você precisa orar e guarde com cuidado. Ao chegar em casa, você clamará
a Deus por esses motivos. Alguns objetivos em mãos irão te ajudar nos momentos de oração. 

INTRODUÇÃO Não buscar a Deus através da oração traz prejuízos tanto para nós, quanto para os
que estão próximos a nós. Principalmente se tivermos cargo de liderança na igreja. Que o Espírito
Santo nos dê forças para sempre estarmos em oração, a fim de buscarmos direção para nossas vidas
e para o trabalho que está em nossas mãos.

1 – Agindo sem falar com Deus. Quando o povo de Israel estava tomando posse da terra que o
Senhor havia prometido a seus pais, os moradores de Gibeão, com astúcia, vieram a Josué para
fazer um acordo de paz. Josué não buscou a vontade de Deus, não orou pedindo conselho ao Senhor
e fez acordo com os gibeonitas. Essa decisão trouxe os cananeus para o meio do povo de Israel e foi
preciso haver guerra para honrar o pacto que havia sido feito fora  da direção do Senhor,  com
intuito de proteger aqueles  que os  haviam enganado.  Josué 10:6-11.  Davi  procurou viver  em
comunhão com Deus, mas, por algumas vezes, desagradou ao Senhor. Em certa ocasião, sem orar,
sem falar antes com Senhor, Davi decidiu saber a quantidade de pessoas que havia em Israel.  2
Samuel 24:2. Quando o censo acabou, Davi se sentiu mal, clamou ao Senhor pedindo-lhe perdão.
Agir sem falar com Deus nos coloca em situações desagradáveis e perigosas. A atitude de Davi
custou a vida de setenta mil homens. 2 Samuel 24:15. Sara foi vencida por não esperar a vontade
do Senhor. Ela tinha a promessa, mas preferiu agir por sua própria conta, sem falar antes com
Senhor, oferecendo o seu marido a Agar, sua serva, para com ela ter um filho. A precipitação de
Sara lhe trouxe problemas por anos que se alongam até os dias atuais, Gn 16:5.

2 – Buscando conselhos, mas não do Senhor. Depois da morte de Salomão, Roboão tornou-
se rei,  mas,  ao contrário de seu pai,  não orou,  não buscou conselhos do Senhor,  antes buscou
conselhos de amigos. 1 Rs 12:8. Após a morte de Samuel, Saul saiu a uma adivinha para saber se
deveria ou não ir a guerra. Veja o quão profundo pode descer um homem distanciado do Senhor.
Horóscopo, tarô, adivinhação, tudo isso é condenado pelo Senhor através da sua palavra Dt 18:9-
12; Lv 19:26-31; 20:26.  Através da oração e da leitura da Bíblia, temos a direção de Deus e,
portanto, não necessitamos de nenhuma fórmula para obter a resposta do Senhor. A pessoa que
Deus usa para falar conosco é, dentre outras, o nosso pastor. O anjo da igreja é a pessoa que Deus
tem colocado sobre nós para nos aconselhar e nos abençoar.

COMPARTILHAMENTO Você tem colocado diante do Senhor todas as suas decisões? Desde as
mais simples até as mais complexas têm sido apresentadas ao Senhor? Você teve um momento de
oração hoje?

CONCLUSÃO Nas asas da oração podemos voar acima de toda e qualquer decepção. Pearlman.
M. 
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