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Seja bem-vindo ao nosso PGM!
Esse é um espaço de crescimento e comunhão.

Por Marcio Tunala

RESILIÊNCIA
IMPORTÂNCIA DO PROPÓSITO E DA ORAÇÃO INTENCIONAL PARA VENCER AS LUTAS

SEJA INTENCIONAL
Tempo da palavra (25 minutos)
Quando plantarmos sementes de morango, colheremos morango. Se plantarmos sementes de laranja, colheremos laranja. Seria
uma grande ilusão plantar algo e desejar colher algo diferente. A
vida de oração nos proporciona semear e colher frutos abençoados. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus, querem curar e
ser agentes de milagres. A parte intencional disso é, além de buscar poder do céu para que isso se manifeste, ir atrás de circunstâncias favoráveis para que isso se manifeste. Como querer curar
um cego sem NUNCA ter orado por alguém com problemas de
visão? A parte intencional da fé às vezes é ser ousado, intencional,
é ter AÇÃO. Não adianta orar por paixão pela Palavra de Deus se
não se insiste em ler a Palavra de Deus. Aquilo que você tem como
valor inegociável define quem você é. Quando passamos por lutas
e provações, cremos que existe uma expectativa do Pai celeste na
maneira como enfrentaremos isso com fé e oração. Paulo nos dá
uma deixa de como devemos viver.
“Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que
compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que
vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio
de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus.”
Filipenses 1.9-11

Compartilhando
1. Peça para que cada pessoa do seu PGM destaque uma palavra
do texto que lemos e explique como podemos aplicá-la em nossa
vida de oração?
2. Você tem orado com a convicção de que Deus está ouvindo e
vai te conceder uma resposta? Como você lida com as respostas
que não são exatamente o que você desejava e o que o texto nos
ensina sobre isto?
3. Veja o testemunho de Jesus diante de um momento delicado em
seu ministério:
Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: “Pai, eu te
agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas
disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu
me enviaste”. João 11.41-42
O que te chama atenção neste relato sobre Jesus e como isso deve
se aplicar à tua vida espiritual?

Tempo de Orar
• Hoje nós diminuímos o tempo do compartilhar da Palavra para investirmos mais tempo em oração. Vamos iniciar este tempo elaborando uma lista com as orações do nosso pequeno grupo que
foram respondidas.
• Vamos orar por todas as pessoas que estão no leito da enfermidade e necessitam de nossa prioridade.
• Vamos clamar para que Deus avive os nossos corações e nos capacite a orar com fé e também compaixão pelos outros.
• Vamos terminar este tempo de intercessão com orações de gratidão a Deus por cada uma das orações respondidas.
Minha oração é para que em tudo, do levantar ao deitar, todos o
dias, façamos escolhas que revelem o caráter, a mente e o coração
do Pai para toda a criação, que “aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus”. Romanos 8.19

Compartilhar com as Crianças
1. Se você pede algo para o seus pais e eles não te dão, como
você se sente?
2. Você lembra de algo que pediu pra Deus e Ele te respondeute abençoando? Como foi?
3. Como você ficaria se Deus não te respondesse?

4. Que tal você marcar um horário todo dia pra orar? Vamos todos marcar.

