
Desafio NIB - 21 dias de Oração e Comunhão  

Faça com sua Família!      

fio NIB - 21 dias de Oração e Comunhã 

 

Indo além de mim... 

Qual a sua definição para oração? O que você pensa ou sente quando se trata de orar? 

Registre aqui seus pensamentos e sentimentos se tratando desse assunto: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 Antes de tudo devemos entender a oração, como uma oportunidade, a cada dia, de estar 
mais perto de Deus Pai e atrair o seu Reino para a nossa vida e para a terra! Devemos ser como 
crianças (Mateus 18:1-5/Mateus 19:13-15), que se aproximam do Pai, simplesmente para estar perto 
Dele, por quem Ele é, porque o amam e desejam sua companhia! A verdadeira razão da oração é o 
relacionamento com Deus!         
 O propósito central da oração deve ser conhecer a Deus, aprofundar nosso relacionamento 
com Ele, nutrir a vida que Deus depositou em nós e viver o sonho que há Nele, de se relacionar 
conosco! Ao orar, nosso desejo deve ser acessar o coração de Deus, expressar nosso amor a Ele! Ao 
orar, nosso entendimento deve ser de que não a nada mais importante do que estar com Deus! Mas, se 
ainda não há desejo latente, nem entendimento correto, temos que ser direcionados pela disciplina, 
nos cobrando para que seja efetivada em nossa vida essa realidade de estar com Deus...     
 Não podemos e não devemos nos aproximar de Deus, em oração, com um coração 
interesseiro e mimado, desejando uma vida de realizações e alegria, visando nosso bem estar, 
mantendo um relacionamento enquanto as coisas estão favoráveis. Deus não é um “fazedor ou 
mudador de coisas segundo nosso desejo”, a oração não é um meio de fazer nossa vontade se cumprir, 
mas a forma que Deus alinha nossa vontade com a vontade Dele! É uma forma de efetivar a vontade 
soberana de Deus na Terra, o modo de trazer o que há disponível no céu para a nossa vida, baseado 
naquilo que o próprio Deus deseja, anseia! “Seja feita a Tua vontade... (Mateus 6:10)” “Os mais altos 
céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem” (Sl 115:16).  Entenda: Deus se importa 
com nossos desejos e vontades, não despreza nossos sonhos e nenhuma das nossas orações, mas Ele 
age naquilo que é melhor para nós, segundo a nossa real necessidade e vontade Dele!   
 Estar sempre diante de Deus, choramingando “eu quero, eu quero!”, demonstra que nosso 
coração não entende a oportunidade de termos um relacionamento privilegiado com o Rei. Ao estar 
sempre diante de Deus buscando algo, e não O buscando, impede que sua graça nos preencha, impede 
que Ele acesse nosso coração e que a Sua Palavra permaneça em nós, o que pode nos tornar confusos, 
frustrados e mandões, por achar que mandamos em algo ou, que estamos no controle da situação.
  Se não renovarmos constantemente nossa visão, se permanecermos crendo que a oração 
tem como objetivo principal conquistar coisas, se a oração for encarada, apenas, como primeira 
oportunidade de obter favor, alcançar algo para nós, ficaremos frustrados em nossa vida espiritual, 
vazios, insatisfeitos, desanimados e, além de tudo, o ato de conversar com Deus será, de alguma forma 
chato, cansativo, maçante. É como se Ele se fosse o “mágico da lâmpada”, que nos aproximamos só 
quando precisamos de algo, ao invés de estar com Ele por entender quem Ele é, por saber da Sua 
importância na nossa vida, porque próximos a Ele nos tornamos melhores, transformados, santificados, 
mais parecidos com Jesus...         

 Pense um pouco: nesse tempo de angústia que o mundo vive, de incertezas em relação a essa 
pandemia, sua aproximação de Deus tem acontecido mais por medo, do que em razão de qualquer 
outra coisa? Ou, sua proximidade é por saber que em qualquer tempo Ele é a melhor companhia? 
 Sim, nos foi dado o direito, o presente, de pedir, fazer orações de súplicas, a Bíblia nos 
assegura isso: “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com 
ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus (Filipenses 4:6). Podemos e devemos apresentar a 
Deus nossas petições, clamar por cura e socorro dos céus! Não desejo desanimar ou desencorajar 
você a pedir a Deus o que você deseja, mas quero que repensemos nossa prioridade, nossa 
motivação, quando buscamos a Deus. Nossa paixão por Deus, por estar com Ele, a pura e simples 
alegria do encontro antes de se fazer qualquer pedido, deve ser maior que qualquer outra coisa. Ame 
a Deus com todo seu coração, adore-o, engrandeça-o por quem Ele é, agradeça humildemente pelo 
que provê, se deleite Nele, coloque em suas orações diárias mais adoração, louvor, gratidão sincera. 
“Porque teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém” (Mateus 6:13); “Venha o teu Reino; 
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu” (Mateus 6:10). “Te exaltamos porque é Santo” 
(ver Salmos 99:5)...        
 Depois do seu tempo de louvor, adoração, ação de graças, peça por qualquer desejo que 
brotar no seu coração apaixonado por Deus! Sendo assim, certamente seus pedidos estarão alinhados 
ao coração de Deus, caso contrário, podemos passar uma vida diante de Deus pedindo o que achamos 
justo, o que pensamos ser o certo e jamais viver toda a plenitude que o céu nos oferece, nem viver 
uma realidade transformada e transformadora na terra!       
 Jesus disse: “Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, 
pedireis o que quiserdes, e vos será feito” (Jo 15:7). Jesus amava o Pai, teve sua vida orientada por isso, 
amava passar tempo em oração porque entendia que trazia o céu para a terra e revelava o caráter de 
Deus Pai em sua vida. O amor a Deus foi o propósito que orientou a vida de Jesus, que também seja o 
nosso!   

REPENSANDO...  
Vamos repensar nosso conceito de oração? Leia e escreva os versículos: 
Oração é: 
- Comunhão, intimidade, proximidade com Deus que nos leva a viver a manifestação da Sua glória - 
João 15:7:  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
- Conexão com o Reino dos céus: conformidade com o propósito dos céus – pensar, sentir, ver segundo 
a ótica de Deus - Mateus 6:10       
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
- Cooperação para que planos de Deus sejam cumpridos na Terra - Salmos 115:16  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
- Batalha contra os inimigo da nossa alma - Efésios 6:12 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 - REPENSAR - DIA 2 



Amparo, ajuda, fortalecimento, paz - 1 Timóteo 2: 1 -2 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Alegria - João 16:23-24   
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

REPENSANDO...  
De alguma forma, sua concepção de oração foi renovada/ampliada?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

ORAÇÃO 
 
 
 

 

RECEBER DOS CÉUS/NOSSO ALVO: Renovação e quebrantamento 

 “Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de todo a sua 

alma e de todo o seu entendimento” (Mateus 22:37) 

ORANDO: 

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

Seu cuidado e amparo com aqueles que O buscam; 

- Peça a Deus para que você possa conhecê-Lo melhor; que Ele se revele a você;   

- Coração centrado no relacionamento com Deus por quem Ele é: um novo coração, 

desejoso pela vontade de Deus e por aquilo que importa para o Seu Reino;  

- Amar a Deus, sua companhia sobre todas as coisas; amar com todo seu coração, 

sua alma e entendimento;    

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

ferramenta poderosa dos céus; Peça a Deus coração ensinável, acessível pelo Espírito 

Santo; 

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

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

 - Deus, com sua glória e poder, contenha a propagação do vírus;   Para que a 

igreja de Cristo seja luz, seja resposta nesse tempo de dificuldades; 

 - Para os missionários cristãos em todo o mundo, especialmente em áreas com altas 

taxas de infecção: Deus, forneça-lhes palavras de esperança e equipe-os a amar e 

servir as pessoas ao seu redor; 

- Pela proteção do Senhor sobre sua casa e família;  

- Por todos os profissionais da área de saúde, que estão na linha de frente dessa 

batalha, Deus guarde a vida de cada um, bem como a vida dos seus familiares. 

 

-  


