
 

Desafio NIB - 21 dias de Oração e Comunhão  

Faça com sua Família!      

 

 

 

 

 

 

- Vamos escrever uma carta para Deus?!   
 
 Às vezes, falar, expressar com clareza o que pensamos e sentimos, pode ser um pouco difícil... 
Então, vamos exercitar nossa proximidade de Deus e, colocar no papel o que está no nosso coração a 
respeito Dele!  Você tem liberdade para escrever o que quiser, essa é uma carta pessoal, sigilosa para o 
seu Pai! Então, não tenha medo de ser sincero... Abaixo há algumas direções para te ajudar com essa 
carta, fique à vontade para utilizá-las. Vamos lá! Use uma folha a parte, seu caderno de oração, se 
necessário. Convide o Espírito Santo para te ajudar nessa missão! 
 
Sobre o que escrever: 
- Na leitura do dia 4 deste desafio, pensamos e repensamos sobre quem Deus é! Com base naquela 
leitura, liste as características de Deus que fazem sentido para você e outra lista com as características 
que ainda não são reais em sua vida. Justifique seus motivos.  
- Escreva algumas coisas que você tem tido medo ou deixado de falar com Deus, coisas que você não tem 
querido abandonar ou tem tido dificuldade de deixar na Cruz. 
Escreva também sobre:          
- Situações que foram difíceis para você, quando se sentiu sozinho, sem saber lidar, teve medo...  
- Suas superações, crescimento, amadurecimento, alegrias e como você percebeu a presença Dele nesses 
momentos;  
-Lembranças importantes, marcantes que você tem a respeito Dele; 
- Seus sonhos e projetos;  
- Como O enxerga hoje;  

 

- Depois de escrever a carta, leia para Ele. Termine orando. 

 

ORAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

“REPENSAR”  

- DESAFIO COMPLEMENTAR DA  

1ª SEMANA DE ORAÇÃO -  

ORANDO:  

- Peça para Ele se revelar a você, especialmente, se há alguma área que você tem 

dificuldade de acreditar ou enxerga-Lo do jeito certo;     

- Peça ao Pai para que o amor Dele te alcance de uma forma pessoal, profunda, de 

modo que nenhuma dúvida, medo ou resistência permaneça!     

- Ore o que mais o Espírito Santo gerar no seu coração;   

   


