
Desafio NIB - 21 dias de Oração e Comunhão  

Faça com sua Família!      

fio NIB - 21 dias de Oração e Comunhã 

 
Vamos redirecionar nossa energia para Deus?  

Direcionar do jeito certo nosso comportamento, pode nos ajudar - muito - a estabelecer 
uma vida de oração saudável e regular. Nos próximos dias vamos tratar de alguns assuntos 

que nos ajudarão nessa tarefa. Vamos entender também de que forma podemos ser 
roubados da Sua presença! Continuemos, desenvolvendo relacionamento com o Pai 

baseado em tempo de qualidade!  

FÉ!               

Fé: condição necessária para a manifestação da glória de Deus! Leia novamente 
essa frase, agora em voz alta! Como ela ressoa para você?____________________________ 
________________________________________________________________________ 

 Sim, para sua vida cristã e para sua vida de oração ser efetiva, você, 
inevitavelmente, precisa ser movido por fé! Você precisa acreditar que aquilo que você gera 
no mundo espiritual, por meio da oração, se cumprirá de acordo com a vontade de Deus! 
Crer que nem tudo sairá da forma que você quer, mas confiar que Deus escuta seu clamor e 
que de acordo com a sabedoria e desejo Dele, o melhor irá acontecer em sua vida!  
 Fé não é pensar que nós temos controle sobre algo, mas acreditar e reconhecer a 
superioridade de Cristo e do Evangelho em nossa vida, acreditar que Deus é fiel e justo, que 
ele não abandona ou desampara quem O busca.      
 A fé é a maneira como a justiça de Deus se revela, pois, há uma relação de 
necessidade entre a promessa de Deus e a fé: se eu não crer, os céus não irão se mover em 
meu favor; se eu crer, poderemos ver qualquer situação sendo transformada pela graça de 
Deus! A graça de Deus se move em nosso favor quando decidimos depositar Nele nossa 
esperança, nossa confiança ou qualquer expectativa! Sim, nós alegramos o coração de Deus 
quando decidimos que nada pode ser maior em nossa vida que a crença Nele, no Seu poder 
e no Seu agir! “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer 
que ele existe e que recompensa àqueles que o buscam” (Hebreus 11:6).   
 Não condicione Deus à nossa própria humanidade, à nossa própria limitação, tire-
O de dentro da caixa de possíveis que seus olhos humanos enxergam e decida crer que Ele 
é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. “Àquele 
que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de 
acordo com o seu poder que atua em nós” (Efésios 3:20).    
 O problema é que, muitas vezes, vivemos de dúvida em dúvida, ao invés de fé em 
fé ou, de glória em glória! Decidimos colocar mais força na dúvida, no medo, na angústia 
do que no próprio Deus. No momento do temor, precisamos reforçar na nossa mente quem 
Deus é, sua onipotência, sua fidelidade, sua justiça e amor! Seu poder e sua força! Temos 
que trazer a memória tudo que Ele já fez por nós, em especial o que Jesus representa na 
nossa vida!         

 Devemos lembrar que servimos a um Deus Todo Poderoso e que vencemos as 
batalhas com a Palavra de Deus e a força do Seu Espírito. "Desde os dias mais antigos eu o 
sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu quem pode desfazer?" 
(Isaías 43:13) “Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: ‘Não por força nem por violência, 
mas pelo meu Espírito’, diz o Senhor dos Exércitos” (Zacarias 4:6).    
 Precisamos manter os olhos em Deus, caso contrário viveremos como homem de 
ânimo dobre, que é instável em todos os seus caminhos e jamais recebe o que deseja do 
Senhor: hoje crê, amanhã já não acredita mais em nada, hoje deseja viver a vontade de Deus, 
amanhã não quer mais... Inconstante, oscilante! “Não pense tal homem que receberá coisa 
alguma do Senhor; é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz” (Tiago 
1:7-8).         
 Decida que você não terá ânimo dobre, não será incrédulo e dará tempo para Deus 
fazer maravilhas em tua vida! Não pare de crer, não desanime diante do tempo perfeito de 
Deus, viva de fé em fé!   
 

REDIRECIONANDO...           
   
 “Fé: condição necessária para a manifestação da glória de Deus!”    
    
Escreva essa frase num papel, post-it, coloque num local visível, onde você sempre possa 
ler, para que essa máxima se torne uma verdade em sua vida!     
 
- Você tem se dedicado à leitura da Palavra de Deus para que sua fé seja edificada? Leia 
Romanos 10:17.    
- Que tamanho está sua fé? Leia Lucas 17:5-6. 

 
REDIRECIONANDO...  
Faça uma lista com pedidos que você já apresentou a Deus e depois desistiu, parou de orar 
por eles, antes de obter qualquer direção ou resposta.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Apresente todos esses pedidos a Deus e peça ao Espírito Santo que te ajude a entender se 
há algum pedido pelo qual você deve retomar a oração. Sublinhe esses pedidos na lista 
acima e ore por eles, até que Deus se mova. Comece hoje, agora mesmo! 
 
 

      REDIRECIONAR DIA 8 



                                    
   - Deus é poderoso para fazer infinitamente mais! 

ORAÇÃO 

- Agora é com você, seu tempo de oração! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RECEBER DOS CÉUS/NOSSO ALVO: Fortalecimento 

“Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos” 

(Hebreus 11:1) 

    ORANDO:     

- ADORE A DEUS, cante LOUVORES AO SENHOR com sua família e AGRADEÇA por sua 

fidelidade, sua graça, por fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos;                  

- Ore por fé inabalável, constante, baseada em quem Deus é!   

                     - Entregue na Cruz toda incredulidade, inconstância, medo;   

- Que você deixe de confiar no que vê fisicamente para confiar em Deus e na Sua 

visão; - Ore para que haja fortalecimento espiritual com o Pai, através do Espírito 

Santo; constância e permanência Nele;   

Se comprometa a permanecer orando com a Igreja das nações neste período de 

quarentena. Além dos pedidos enviados no grupo do GA, também ore: 

 - Pelos cristãos em todos os bairros, comunidades e cidades, que o Espírito 

Santo os inspire a orar, a amar, a servir e a proclamar o evangelho, para que o nome 

de Jesus Cristo seja glorificado em todo o mundo. 

- equipes médicas que estão na linha de frente dessa batalha, que Deus cuide de 

cada profissional e de sua família, renovando as emoções, revigorando corpo e  

espírito;  

-  Deus contenha a propagação viral, que se e manifeste a glória dos céus e toda 

estatística, perspectiva humana seja contrariada; 

- reestruturação da economia do país; provisão financeira para todas as famílias, que 

Deus surpreenda com seu zelo e amor;  

- Sabedoria e estratégia correta para autoridades locais e federais; 
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