A Oração Pode...
A Bíblia diz que “A oração sincera feita por um justo
tem muito poder e produz resultados maravilhosos.”1
Na realidade, a Bíblia está repleta de relatos de
orações respondidas, e esse poder da oração
também pode ser usado hoje em dia.
A oração não serve só para fazermos petições
a Jesus. Mais importante ainda, ela é a forma de
conversarmos com Jesus e de nos aproximarmos
mais dEle. Através da oração, você pode contar para
Jesus suas preocupações e seus desejos; pode
Lhe contar o que está sentindo e no que precisa de
ajuda. E Jesus vai ouvi-lo!

“Se pedimos alguma coisa de acordo com
a Sua (Deus) vontade, temos a certeza que
Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos
ouve quando pedimos alguma coisa. E, como
sabemos que isso é verdade, sabemos
também que Ele nos dá o que Lhe pedimos.” (1
João 5:14–15 NTLH).

Então, para que servem suas orações?

A oração pode dar
saúde aos que
estão doentes.
“Quando estiverem
doentes, de
cama, o Senhor
os ajudará e
lhes dará saúde
novamente.”3

A oração pode aproximar
você mais de Jesus.
“Então vocês clamarão a
Mim, virão orar a Mim e Eu
os ouvirei.”2

A oração pode levar consolo e felicidade aos
outros.
“Seja o Teu amor o Meu consolo, conforme a Tua
promessa ao Teu servo.”5
Então, lembre-se, “Orem sempre guiados pelo
Espírito de Deus. Não desanimem e orem especialmente
pelos outros.”6 Deus ouve suas orações!

A oração pode lhe dar paz e bom descanso
enquanto dorme.
“Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu,
Senhor, me fazes habitar em segurança.”4
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