“Não to mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo; não temas, nem te espantes; porque o Senhor teu
Deus é contigo, por onde quer que andares.”
Josué 1:9
Começamos mais um ano cheio de ideias e expectativas. Encorajamos você a sonhar neste ano, para
que todos os propósitos Dele se cumpram na sua vida. Tome posse de todas as promessas dele para
você e viva como um filho que chega confiadamente na presença do Pai.
Como diria David Wagner “Nós somos a única limitação que Deus possui.

28/01 – 01/02 - Nesta semana teremos o relógio de Oração. Todos os dias na Igreja temos oração
das 18h às 22h
02/02 – No sábado temos nossa vigília com harpa e taça, onde adoramos e intercedemos ao Senhor.
Agora a Igreja tem Whatsapp (47) 9.9128-3834.
Adicione nos seus contatos e fique ligado por enviaremos avisos importante por ele.

Quebra-Gelo
Entregue um papel e uma caneta a cada participante, peça - lhes que desenhem nesse papel
como se veem. Estabeleça um tempo máximo de 3 a 5 minutos. Diga - lhes que não é nada artístico,
mas, apenas uma forma de auto visão. Após terminarem, peça para cada um analisar seu desenho e
ver se realmente se parecem com ele; vão notar pouquíssima semelhança, pois, não são
desenhistas profissionais.
Ao final, explique o objetivo que é mostrar que independentemente de como nos vemos,
Deus vê o coração e a disposição para com ele e sua obra. Ninguém consegue desenhar o
que realmente é, mas Deus sim!

Separe uns minutos para cantar ao Senhor.
Dicas de Música
Minhas Guerras / Gabriel Guedes
Rei Do Meu Coração / Be One Músic

Encerramos nossas primícias da Roda de Oração.
Orai sem cessar
1Tes 5.17

A oração é uma dádiva maravilhosa que nos coloca em conexão com Jesus. É aquilo que nos permite
conhecer o Seu coração e derramar o nosso em um relacionamento sincero e essencial.
Creio que uma das melhores definições para este relacionamento, a oração, é o próprio “lugar de
encontro”, onde nossas almas sedentas embarcam em direção à nossa origem e destino. Ao navegar
em um mar de descobertas infinitas com o Deus criador que se fez profundo e interessado em nossas
vidas e anseios!
Esse momento tão particular e único não deve ser buscado pelos fins ou lucros, ainda que nos
forneça grandes benefícios, mas sim como um prazer que constantemente precisa ser
experimentado e proporcionado ao coração de um Pai que deseja ouvir nossa voz, tanto quando
desejamos ouvir a dEle.
Em Mateus 6, encontramos uma das passagens mais citados sobre oração e percebemos nela toda a
simplicidade que Jesus nos propõe ao orar:
“Tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em
secreto, e teu Pai, que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como
os gentios; porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a
eles; porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lho peçais”. Mateus 6:68.
Parece que essa passagem se renova a cada leitura! É como se os profundos anseios de Jesus fossem
revelados a nós, destacando com precisão as palavras: DESEJO E RELACIONAMENTO.
Uau! A oração não se trata do que falamos, do que repetimos ou até mesmo de nossas necessidades
expostas, mas se trata de intimidade. De nos colocarmos no silêncio da solidão e buscarmos a melhor
companhia disponível: o colo do Pai! Isso, algumas vezes pode significar até mesmo não utilizar
palavras, mas sermos constrangidos pela doce presença que invade e transforma quem somos.
Que cada um de nós possa desfrutar da pessoalidade da oração. Que conheçamos as recompensas
genuínas de permanecermos embarcados com o Senhor em nossos secretos, buscando aprofundar o
acessível relacionamento com Cristo!
Perguntas e respostas
1 - Como tem sido os seus momentos de oração?
2 – Você tem conseguido ter um momento no lugar secreto?
3 – O que podemos fazer para melhorar e intensificar esse momento?
4 – Quais são suas maiores dificuldades na oração?
Vamos se organizar e aproveitar que ainda estamos no inicio do ano e vamos se desafiar.
Que tal começar um plano de leitura bíblica diária, podemos utilizar um pão diário para fazer parte
do nosso devocional. Vamos marcar um horário para isso. Nada de “antes de dormir” vamos agendar
um horário dedicar a Deus. Veja o melhor horário para você e comece. Pode ser 30min ou até
mesmo 15min. Mas não ouse para por 2019 sem se aprofundar no Senhor e viver o que Ele tem pra
você.

Vamos aproveitar que o nosso tema é oração e vamos fazer uma oração pelos missionários, pela
igreja perseguida e por aqueles mais próximos que queremos que venham ter um encontro com
Deus neste ano.

