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MOTIVOS DE ORAÇÃO POR NOSSOS 
DISCÍPULOS  
  

Texto:  

Há algum tempo atrás, me recordo de ouvir a seguinte frase: “A oração, move a mão 

que move o mundo”. Muitos cristãos muitas vezes reclamam que suas orações não 

são respondidas, porém o que não nos damos conta, é que estamos orando da forma 

errada. 

Quando lemos a carta de Paulo aos Colossenses no capitulo 1 vemos um exemplo da 

oração que certamente move a mão de Deus. (Cl. 1:3-14). 

 

“Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, NÃO DEIXAMOS DE ORA POR 

VOCÊS, e de PEDIR que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, 

com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês VIVAM DE 

MANEIRA DIGNA DO SENHOR E EM TUDO QUE POSSAM AGRADÁ-LO, 
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FRUTIFICANDO em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo 

fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que 

tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que 

nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz”  

Col. 1:9-12 NVI 

 ... sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. 

 ... sejam cheios de saberia e entendimento espiritual. 

 ... Vivam de maneira digna do Senhor. 

 ... possam agradá-lo em tudo. 

 ... frutifiquem em toda boa obra 

 ... cresçam no conhecimento de Deus. 

 ... sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo com da sua glória. 

 ... tenham toda a perseverança e paciência com alegria. 

 ... sejam gratos ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança 

dos santos no reino da luz. 

 

Questões para refletir e compartilhar no grupo: 

1 - O que faremos a cerca dessas coisas? Pense, reflita de posse de tão precioso 

conhecimento, como vamos conduzir nossa vida de oração? 

2 -  Quais ações práticas faremos para sermos homens e mulheres de oração 

poderosa e eficaz? 

                                                                                                     

 

 

 

RECOMENDAÇÕES AOS DIRIGENTES 

 

REUNIÃO DE DIRIGENTES E CÉLULAS: DIA 22/02, QUARTA FEIRA, ÀS 20H, EM 

NOSSA COMUNIDADE, REUNIÃO DOS SUPERVISORES E LÍDERES DE CÉLULAS. 

 


