
Desafio NIB - 21 dias de Oração e Comunhão  

Faça com sua Família!      

fio NIB - 21 dias de Oração e Comunhã 

 

Oração é comunhão  

 Nossa paixão por Deus deve ser o primeiro fator que nos move para estar com Ele, certo? O 
segundo entendimento que precisamos ter sobre oração é que Deus anseia que busquemos Nele toda 
orientação que precisamos. Ele não quer que fiquemos restritos aos nossos próprios recursos. Em vez 
disso, Ele nos exorta a buscarmos Nele todas as coisas: “Reconheça o Senhor em todos os seus 
caminhos, e ele endireitará as suas veredas” (Provérbios 3:6). Precisamos reconhecer a soberania, a 
capacidade onipotente de Deus para nos auxiliar em tudo que precisamos: se abrirmos nossos olhos 
para essa verdade, entenderemos que orar é parte essencial da vida, haverá em nosso coração um 
novo significado da oração!         
 Por uma série de fatores humanos e, até mesmo diabólicos, a oração, para muitas pessoas, 
foi deixando de ser vivenciada como um hábito de vida, de comunhão e relacionamento com Deus, 
para se transformar numa mera formalidade, algo que faz parte da vida cristã apenas como um 
protocolo que precisa ser cumprido: “orar antes das refeições” “orar antes de dormir”, “orar antes de 
viajar”. É como se a oração tivesse sido desbotada da sua importância e poder, deixando de ser uma 
ferramenta poderosa que o Céu nos oferta, para ser algo superficial, vazio, mecânico, sem propósito, 
humano demais...  Esse “cumprimento de protocolo” nos coloca sob um risco de viver o que Mateus 
6:7 nos adverte como algo que não agrada o coração de Deus: “E, quando orardes, não useis de vãs 
repetições, como fazem os pagãos; pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos”. 
 Oração como relacionamento, comunhão, isso que Deus anseia! Comungar significa dividir, 
ter proximidade, compartilhar vivências, experiências, constante diálogo, haver inclusão na rotina... Em 
1 Tessalonicenses 5:17 lemos: “Orem continuamente”. Como esse princípio nos ensina, devemos 
conversar com Deus a todo tempo, estar em espírito de oração, enquanto estou na rua, no trabalho, no 
trânsito, ou seja, ter consciência da presença contínua Dele conosco, estar conectado com os céus...  
“Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica” (Efésios 6:18a).  
 Ele deve ser nossa primeira lembrança, nosso fiel companheiro na hora de resistir ao pecado, 
no momento de medo, dúvidas, nas conquistas, recebedor da minha adoração... “Me ajude”, “Sei que 
estás comigo” “Me direcione” “Minha força vem de ti” “Te louvo Deus” . Sim, devo me comunicar com 
Deus a todo tempo, dividindo minha vida e buscando Nele o que me falta ou fortalece, elevando meu 
pensamento a Ele, orando baixinho, buscando Sua direção: a Bíblia diz que Ele está em todos os lugares 
e que não há onde eu possa me esconder ou não me deparar com Sua presença (Salmos 139: 7 – 10). 
Então, não se limite!         
  O fato de me manter conectado a Deus durante meu dia, todavia, não exclui a necessidade 
de ter tempo de qualidade com Ele. Por exemplo: por você trocar mensagens com uma pessoa muito 
próxima, exclui a necessidade de você estar com ela num momento tranquilo, calmo, de conversa 
franca, sem outras interferências ou preocupações? Não! Tempo de qualidade é indispensável em 
qualquer relacionamento que se preze: ouvir, ser ouvido, saber o que se passa no coração do outro, 
comunicar sonhos, receber direção... Talvez, não seja possível ter esse “super tempo”, todos os dias, no 
entanto, ele precisa acontecer com certa frequência, constância... Relacionamento/comunhão não se 
caracteriza, apenas, por conversas rápidas ou momentos a sós, ambos são necessários, cada um com 
seu propósito!          
 Com Deus, é da mesma forma! Além da “troca de mensagens rápidas” durante o dia, o 

momento de comunhão profunda com Ele faz toda diferença em nossa vida, pois somos transformados 
pelo poder da Sua presença: se estabelece vínculo ainda mais forte, gera profundidade, 
aperfeiçoamento, mudança de convicções, renovação de mente, visão, se estabelece nova forma de 
pensar e sentir, segundo a ótica de Deus... Deus, a quem você decidiu entregar sua vida, deve receber 
ainda mais atenção que qualquer outro amigo ou relacionamento próximo, Ele deve ser e ter 
prioridade na sua rotina. Nós arrumamos tempo, fôlego, nos desdobramos para fazer tanta coisa que 
agrega tão pouco a nossa vida, por que com Deus não agimos com o mesmo ímpeto, dedicação? 
Deixamos Deus de lado tantas vezes, por coisas tão desnecessárias, pequenas... Já percebeu como a 
dor nos move para mais perto de Deus?       
 De modo claro e resumido: vida regular de oração, essa deve ser nossa meta! Contato 
constante, proximidade, ou seja, conexão com tempo de qualidade com Deus, não uma vez no mês, 
mas pelo menos, duas, três vezes na semana. Não estou me referindo a meditação diária, mas estou 
dizendo que, além do nosso tempo com a Palavra, lendo, meditando, temos que ter nosso tempo de 
comunhão com Deus, em oração!          
 Deseja viver o sobrenatural de Deus? Tenha relacionamento de qualidade com Ele, 
disponibilize tempo e energia, se importe com o que é importante para Ele, deseje Sua presença mais 
que qualquer coisa! ... Relacionamento implica proximidade e leva tempo para se desenvolver! Quando 
não nos relacionamos perdemos o mais importante, que é a companhia de Deus! Nada, absolutamente 
nada, é comparável ao fluir de Deus e a possibilidade de se viver isso!    
   

REPENSANDO...   
Como era sua experiência diária com a oração? O que mudou com a quarentena? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Pense e registre estratégias que podem te auxiliar a estabelecer uma vida regular de oração, 

principalmente no período que a vida retomar a normalidade.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

O quanto sua vida poderia estar diferente, o que poderia estar colhendo/vivendo, se houvesse mais 

esforço da sua parte para buscá-Lo diariamente?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 - REPENSAR - DIA 3 



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

- Orar é importante, orar regularmente é essencial! 

ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEBER DOS CÉUS/NOSSO ALVO: Renovação e quebrantamento 

 “Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a minha alma tem sede de ti! 

Todo meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água” (Salmos 63:1) 

 

ORANDO: 

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

ser um Deus vivo, acessível, que deseja estar próximo a nós, na bonança, na 

tempestade, na alegria, na crise... 

- Ore e reconheça sua fragilidade, declare sua dependência de Deus; 

- Desejo, anseio, de ter um relacionamento profundo com Deus;; 

- Renovar a sua mente e te fazer perceber/redescobrir a oração como uma 

ferramenta poderosa dos céus; que o Espírito Santo também te ensine a orar;   

- Ânimo e persistência nesse propósito de oração e comunhão; 

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

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

- Que profissionais da saúde e suas famílias, também demais profissionais que 

permanecem ativos, estejam debaixo da graça e proteção do Senhor, sendo livrados 

e fortalecidos espiritual, emocional e fisicamente! Suporte correto e estrutura para 

hospitais, que haja condição de trabalho;  

- Deus envie providência financeira a toda população que necessita, sejam 

autônomos, desempregados, empresários, pessoas carentes...  

- Que não haja negligência, mas conscientização da população, em relação aos 

hábitos de higiene e demais restrições repassadas pelas autoridades competentes 

para paralisar o aumento do vírus. Ore para que pessoas se submetam, obedeçam a 

autoridades, pensem no coletivo, bem comum. 

- Pelos pais que não conseguem ficar em casa, que estão longe pelo trabalho, mas 

precisam cuidar de seus filhos: que Deus lhes apresente soluções criativas; 

- Pelos doentes e infectados: Deus os cure e ajude a sustentar o corpo e o espírito. 

 - Deus contenha a propagação viral; 

 

 

-  


