COMO DEVEMOS ORAR?
Comece por Louvar a Deus com palavras suas, agradecendo
pela sua salvação, pelo seu amor.....
Orar é falar com Deus, por palavras suas, manifeste a sua
gratidão por tudo o que ELE FEZ!
Peça a Deus Pai, em ome de Jesus
João 16.23 – E naquele dia, nada me perguntareis. a verdade,
na verdade, vos digo que tudo quando pedirdes a meu Pai, em
MEU OME, ele vo-lo há-de dar
Em Mateus 6:9--13 – Está escrita uma oração poderosa, que
podemos personalizar
ORAÇÃO: - Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus e oro a
oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, para a minha
vida e familia
“Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome na
minha vida e família, venha o Teu reino ao nosso coração, seja
feita a Tua vontade em todas as coisas aqui na terra, como ela é
feita nos Céus, dá-nos o pão nosso de cada dia, supre Senhor
todas as nossas necessidades, físicas, materiais e espirituais,
perdoa as nossas faltas, assim como também nós perdoamos a
quem nos magoou e ofendeu, não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal
Porque Teu é o reino, o Poder e a Glória, para sempre. Amen”
Antes de sair da presença de Deus, agradeça-lhe, por tudo que
Ele vai fazer nesse dia em seu benefício

AGORA QUE RECEBEU JESUS
PRECISA COHECÊ-LO
Para conhecermos Jesus, devemos ORAR, ter
comunhão com ELE todos os dias, para que ELE
possa ajudar-nos
A COMUHÃO COM DEUS; DEVE SER FEITA
LOGO PELA MAHÃ
Salmo 5.3 – De manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor; pela
manhã, me apresentarei a Ti, e vigiarei
Salmo 9:10 – E em Ti confiarão os que conhecem o Teu ome;
porque Tu, Senhor, nunca desamparaste, os que Te buscam
Jeremias – 29:12 – 13 -Então me invocareis, e ireis e orareis a
mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando
me buscardes de todo o vosso coração

ATES DE ORAR ECHA O SEU CORAÇÃO
COM A PALAVRA DE DEUS
Leia a Bíblia todos os dias, comece pelo ovo
Testamento, de preferência pelo Evangelho de
S.João
Peça revelação ao Espírito Santo, para poder entender aquilo
que está escrito na Palavra de Deus

MEDITE A PALAVRA DE DEUS, POR ÁREAS
ESPECIFICAS
PERDÃO- I João 1:9- Se confessarmos os nossos pecados, Ele é
fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a
injustiça
SALVAÇÃO João 1:12- Porque a todos quantos o receberam, deulhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crêem no Seu
ome
FÉ - Hebreus 11:6 – Ora, sem FÉ, é impossivel agradar-lhe;
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que
Ele exist, e que é galardoador dos que o buscam
AMOR - Mateus 5:44- Eu porém vos digo: Amai os vossos
inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos
odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem
CURA DIVIA - Isaías 53:4-5- ……..Ele levou sobre si, todas as
nossas enfermidades e as nossas dores…..Mas Ele foi ferido pelas
nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades: o castigo
que nos trás a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, fomos
sarados
FIAÇAS – II Coríntios 8:9- Porque já sabeis a graça do
nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se
fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêsseis
ESPÍRITO SATO – João 14:16-17 – E eu rogarei ao Pai, e
Ele vos dará outro Consolado, para que fique convosco para
sempre;O Espírito de verdade que o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece;mas vós o conheceis,porque
habita convosco, e estará em vós

