O Efeito Propagador das Orações
Papai, o que
são aquelas
ondinhas na
água?

São as pequenas ondas
que se formam quando
algo cai na água. Observe
como elas se propagam e
vão bem longe antes de
desaparecerem.
Você sabia
que podemos
fazer
ondinhas
assim com
as nossas
orações?

Entre no
meu coração,
Jesus.

Por favor, Jesus,
ajude as pessoas
de Moçambique a
conhecerem Você.
Quero dizer
a outros que
Jesus também
pode ajudá-los!

Uma oração sincera pode ajudar a
situação pela qual estamos orando
e também ter impacto em outras
situações que desconhecemos.
Jesus quer
ajudá-lo a ter uma
vida mais feliz e
realizada.

Você gostaria
que eu orasse
com você?

Obrigado, Jesus,
por nos ajudar a
conhecê-lO.

Quando chegarmos
ao céu, vamos ficar
surpresos ao vermos
o grande alcance das
nossas orações e quem
foi ajudado. Podemos
chamar isso de efeito
propagador das nossas
orações.

“Jesus Cristo
te cura” (Atos
9:34).
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Tim e Suzana
disseram que oraram
por mim, e agora eu
estou melhor!

Jesus,
invocamos o Seu
poder de cura
para o Marcos.

Você estava
muito
doente. Que
maravilhosa
resposta à
oração!

Jesus me curou,
mamãe, tal como
Ele prometeu na
Bíblia.

2
É incrível!
Eu deveria
contar isto
ao Filipe.

Escute
isto!

Uma oração pode se multiplicar muitas vezes. Por
exemplo, quando as pessoas ouvem dizer que uma
oração foi respondida, muitas vezes ficam com
mais fé para orarem por outra situação.
Obrigado
por me
contar isso.

5
Vou
pedir a
Jesus
para me
curar.

Filipe, Jesus
tem poder
para te curar
também.
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Portanto, mais
orações são feitas
e mais orações são
respondidas. Essa
é uma forma das
suas orações se
propagarem.

Suas orações não só repercutem e se
propagam a outros, mostram o amor de
Jesus por eles, encorajam e consolam,
e levam as respostas de Deus não só
às pessoas por quem você orou, mas a
muitos outros também.

Para cada pedra
que jogamos,
faremos uma
oração por
alguém.

E nossas orações vão
começar a repercutir
e se propagar.

Orar pelas pessoas é uma ótima
maneira de mostrar o amor de Deus por
elas! À medida que Deus responde às
suas orações por elas, elas sentirão o
amor de Deus em sua vida. E depois,
muitas vezes vão querer orar por elas
mesmas e também pelos outros.
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