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Faça com sua Família!      

fio NIB - 21 dias de Oração e Comunhã 

 

Lidando com as distrações...  

Uma vez que nossa comunicação com Deus é vital, devemos aprender a reconhecer 

e, lidar com as distrações que podem nos impedir de desenvolver uma vida constante de 

oração.    

 DISTRAÇÕES FÍSICAS        

 Sabemos que é necessária a troca rápida de mensagens com Deus durante o dia, 

mas também indispensável o tempo de qualidade para conversar com Ele. Mas, esse tempo 

de qualidade, muitas vezes acaba não sendo de tanta qualidade assim, não é mesmo? 

Acabamos nos ocupando com tantas atividades, resolvendo só mais uma coisinha aqui e 

outra ali, que o tempo que poderíamos estar com Deus se esvaiu e, ainda estamos “no 

realizador automático de tarefas”. Somos roubados por afazeres diários e corriqueiros, sejam 

situações domésticas, pequenas situações do trabalho que trazemos para resolver em casa, 

situações não tão emergenciais assim, mas que damos muita importância... Parece que na 

hora de orar, tudo se torna mais atrativo, enquanto Deus permanece sendo o mais 

importante!         

 Perceba, se trata de uma questão de prioridade! Ninguém está dizendo que você 

deve abandonar as coisas que precisam ser resolvidas, mas entender se naquele momento, 

essas atividades são realmente tão essenciais para o bom funcionamento da sua vida que 

você não possa apenas adiar um pouquinho, para estar com Deus! Trata-se também de 

uma questão de organizar seu tempo, de saber como você irá conciliar o que é mais 

importante nesse dia com sua vida de oração! Se você nunca parar e pensar “eu vou abrir 

mão dessa ocupação” ou, “irei adiar essa atividade em prol do meu tempo com Deus!”, 

dificilmente conseguirá se livrar das atribuições e distrações físicas que surgem ao longo do 

dia!           

 Vida regular de oração? Só acontece se fugir das distrações e da rotina 

sobrecarregada! Constância, proximidade, conexão com tempo de qualidade com Deus, 

dependem de um foco bem estabelecido, caso contrário, permanecerão sendo ideais, meros 

planos mentais Nos desligarmos das atividades do mundo real e digital, estarmos menos 

apressados é um passo importante para nos aproximarmos e concentrarmos Nele!  

 De acordo com sua rotina de casa e demais atribuições, também é preciso 

sensibilidade para entender qual o – SEU – melhor momento do dia para orar, bem como 

saber qual período do dia que sua mente flui melhor: bem cedinho, antes de qualquer 

atividade, acordando meia hora mais cedo; após o almoço; de madrugada, final da tarde, à 

noite... 

DISTRAÇÕES EMOCIONAIS OU DIABÓLICAS     

 Satanás entende o significado e o poder da nossa comunicação com Deus, por isso 

ele tenta nos manter atolados, ocupados, preocupados com problemas pessoais para que 

deixemos de tirar tempo para orar. Ele usará tudo que puder para que sua mente pense em 

tudo, menos em Deus, ele tentará gerar perturbações para que você se concentre nessas 

distrações e preocupações e desista de orar, ou se desvie de  permanecer em oração diante 

de Deus. São coisas ou, pessoas próximas, que podem embaraçar nossa proximidade do 

Trono do Rei, tirando nossa atenção, alegria... Pense em situações que ocorrem 

sistematicamente quando você se dispõe a orar, algo que sempre se repete: sente muito 

sono, você pensa em fazer algo “imediatamente” mesmo não tendo feito a meses, discute 

com alguém, se ira com alguma coisa... Ou, quem sabe você até consegue orar, mas o 

momento ou, as situações pós-oração são muito difíceis, turbulentos, geram desânimo...

 A Bíblia diz em Tiago 4:7: “Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele 

fugirá de vocês”. Quando entendemos que essas dificuldades, distrações, não são apenas 

circunstâncias eventuais, mas uma tentativa de nos paralisar para não orarmos, devemos nos 

posicionar naquilo que cremos ser o correto, não desistir de buscar a Deus, mas persistir no 

nosso propósito. Ou seja, resistindo estou crendo que Deus é maior que tudo, estou me 

opondo às dificuldades, estou lutando contra, combatendo o que tenta se levantar contra 

mim para me fazer desanimar, amedrontar,...  “Deus, estou com muito sono, mas eu entrego 

essa dificuldade na Cruz, traz ânimo, vigor sobre mim nesse momento, gera concentração 

para que possa orar...” “Deus, estou extremamente irritada, com raiva, mas eu resisto a esse 

sentimento e a essa tentativa de satanás de me tirar a paz, vou orar mesmo assim...” “Deus, 

pelo nome de Jesus, declaro que apesar da dificuldade, permanecerei orando!”   

 Resista! Não ceda as distrações, elas são vencidas pela graça de Deus!  

      

REDIRECIONANDO...  

 
- Qual melhor momento/período do dia para você orar? _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

- Diante da situação do mundo, por conta do Corona vírus, a Igreja de Cristo tem se movido muito em 

oração. Você tem conseguido participar desse movimento de oração também ou, entendeu que há 

algo impedindo isso por conta de distrações?     

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

- Para construir um relacionamento com Deus, uma vida regular de oração, às vezes, você pode 

colocar um aviso na porta “por favor, não perturbe!”, ter um local especial só para oração, desligar a 

televisão, limpar a mente dos problemas do dia, trabalhar menos... Desligar a internet do celular já 

seria um bom começo, hein? Ore, peça ajuda do Espírito Santo e escreva os obstáculos que você 

percebe que atrapalham sua comunicação com Deus, então, peça novamente que Ele te ajude a 

remover/resolver essas dificuldades, para que você possa se aproximar ainda mais Dele! 

      REDIRECIONAR DIA 11 



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 Sugestão de música! Faça dessa canção uma oração! 
“HÁ TANTO TEMPO” – Heloisa Rosa   

- Agora é com você, seu tempo de oração! 

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEBER DOS CÉUS/NOSSO ALVO: Fortalecimento 

 “Oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser 

com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações 

mediante a fé” (Efésios 3:16-17a) 

ORANDO: 

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

nos ensinar o caminho que devemos andar, nos orientar em pequenas e grandes 

coisas;   

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

constância e permanência Nele;  

- Ore por discernimento das situações que podem te atrapalhar, impedir de estar 

melhor conectado com Deus e por estratégias de saída;  

- capacidade em Deus, para discernir e resistir aos ataques diabólicos;  

  

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

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

segundo a direção que o Espírito Santo lhe der sobre: 

- Ore para que a saúde física, emocional e mental dos profissionais de saúde seja 

fortalecida, que os profissionais sejam capacitados pelo Senhor! Ore para que o 

Senhor traga a paz sobre os lares daqueles que estão envolvidos nessa batalha, bem 

como proteção da saúde física e emocional dos familiares; 

- Pela vivificar e fortalecer da Igreja de Cristo nesses dias;  

- Que haja paz em cada coração, mesmo em meio a guerra; pessoas permaneçam 

crendo e descansando em Deus; 

- Que possamos lembrar sempre que Deus é bom e sua misericórdia dura para 

sempre;  

       

 

 

 

 


