Embora o conhecimento de Deus possa ampliar a sabedoria,
o livreto de Oração Autêntica pode tocar o coração.
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Quantos de nós hesitamos em preparar o nosso futuro
com Deus porque não temos a certeza do que Ele quer
ou de como lá chegar? Ou, talvez certos hábitos se
interponham no caminho.
O crescimento no amor de Jesus pode levar até uma
vida inteira. 1 Coríntios 13:4-7 A mudança de qualquer
escuridão que nos possa estar a reter, não precisa de ser
avassaladora.
Que seja Deus a fazer o trabalho!
Pensamos que, a curto prazo, não conseguimos
compreender como ultrapassar as coisas que impedem o
nosso crescimento espiritual.
Deus pensa a longo prazo, ao longo da nossa vida, sendo
a salvação o Seu objectivo.
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A nossa escolha:
Vamos ser a obstrução à oferta de Deus para viver na
Sua presença por toda a eternidade? Ponha o nosso
orgulho de lado e providencie a vontade de Lhe pedir
para nos ensinar, como receber esta oferta!
Deus quer que Lhe demos o consentimento para
mudar o nosso coração, para que Ele se torne a nossa
motivação na vida e o pecado se torne de pouco valor.
Como caminhar para a luz de Jesus Cristo.
1.Primeiro, aceite-se a si mesmo como um pecador. - É
provável que tenhamos pecado repetido no nosso futuro.
Em vez de amar o pecado ou envolver a nossa autoidentidade em torno dele, considerá-lo como uma
enfermidade ou uma fraqueza pouco atractiva.
Até que ponto nos podemos tornar presunçosos ao
optarmos por justificar o pecado? Abordá-lo com
humildade, que é um passo inicial para nos
arrependermos e ficarmos mais motivados para nos
afastarmos dele.
Será isto realmente necessário? À medida que a nossa
saúde se deteriora no processo de envelhecimento ou de
morte; ganância, controlo, luxúria ou qualquer outra
forma de pecado; terá pouco significado para nós quando
a nossa alma vier perante Deus.
O pecado é perdoável, contudo, como na oração do
Senhor: A sua vontade é feita no céu. Se passarmos uma
vida centrada no egoísmo ou nas coisas terrenas, quem
controlará o nosso coração que nos motiva; o nosso eu ou
Deus? Mateus 6:19-24. O arrependimento é um primeiro
passo necessário para passarmos da nossa própria vontade
à Sua vontade. (O Capítulo 3 tem mais detalhes).
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2. Coloque e mantenha-se num ambiente de
aprendizagem sobre os ensinamentos de Jesus Cristo.
As igrejas baseadas na fé são constituídas por pecadores
que procuram dar mais um passo em direcção à luz.
Uma parte da congregação contém pessoas com
empatia.
Elas sabem de onde vêm os cristãos menos maduros;
pois elas próprias já lá estiveram. Podemos vir a
desfrutar da companhia de outros durante esta viagem,
enquanto percebemos o calor do amor de Deus à
medida que desenvolvemos novas amizades.
3.Reconhecer os sinais de perigo. O pecado é atractivo.
Várias formas de pressão mediática e social apoiam o
pecado e, se permitido; promoverão o seu crescimento
dentro de nós. Venha a reconhecer quais as tentações
que fazem crescer o pecado. Tais tentações não devem
ser tomadas de forma casual, mas sim ser um foco de
preocupação.
Quando tais pensamentos chegarem, considere a criação
do hábito de saltar para a oração em vez de permitir que
a tentação se agrave sem controlo. (O Capítulo 6 tem
mais pormenores).
4. Olhe para o Mestre. O livreto inteiro partilha como
desenvolver um coração que aceita a vontade de Deus.
5. Olhar para a linha do tempo de Deus em vez das
nossas próprias expectativas. Isto permite que o jugo de
Cristo (Mateus 11:28-30) e a nossa ansiedade se tornem muito
mais leves.
Quer a mudança venha num instante ou ao longo de
uma vida, o nosso foco tem de ser em Deus.
Proporcionamos a vontade de aprender, colocamo-nos
num ambiente de aprendizagem, e rezamos a um Deus
que nos ensina o amor, amando-nos primeiro. 1 (João
4:19) 1 João 4:7-30
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Porquê procurar "conhecer Jesus" com este amor mais
profundo?
➢ Capítulo cinco contém uma história verdadeira
de um piloto bombista da II Guerra Mundial a
questionar a sua aceitação no céu.
➢ Durante a nossa experiência na terra, nós,
enquanto seres humanos, causámos muita dor e
injustiça uns para com os outros.
Como podem as almas de
alguns desses mesmos
indivíduos mais tarde unir-se
no céu e viver juntos na total
harmonia do amor ágape?
Porque, aqueles que estavam
presentes aceitaram o dom do sacrifício de Cristo,
permitindo que fossem levados para além do
limiar de um amor perfeito e da capacidade de
seguir a vontade do Um.

Há uma razão pela qual Jesus ensinou o grau de perdão e
de amor que ele fez. Em vez de viver na cegueira
espiritual, os nossos corações precisam de ser sérios na
procura destas lições iniciais que Deus nos quereria que
muitos de nós aprendêssemos primeiro aqui na Terra.
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Onde nosso foco deve estar?
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2. Deus existe?
3. Experimentando Deus
4. Buscando a vontade de Deus
5. Perdoar e Orar pelos Outros
6. Perdão de si mesmo
7. Aprendendo a orar
8. Uma oportunidade para acreditar
9. Fé
10. Cumprir a vontade de Deus
As citações bíblicas são traduzidas da versão em inglês de: A
BÍBLIA SANTA, NOVA VERSÃO INTERNACIONAL®, NIV®
Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 por Biblica, Inc.® Usado com
permissão. Todos os direitos reservados no mundo inteiro.

Introdução
Um diretor de jovens da igreja falou com um filho em
idade escolar de Jesus morrendo na cruz e
ressuscitando. A criança respondeu: "É como um zumbi
ou algo assim?" Nosso aprendizado pode ser semelhante
ao de uma criança quando se trata de coisas do céu. Um
exemplo está em Mateus 17: 1-8 quando Moisés e Elias
vieram do céu para falar com Jesus. Um dos discípulos
se ofereceu para atender às necessidades de seus
convidados de maneira terrena; no entanto, foi ingênuo,
pois seus convidados existem de uma perspectiva
completamente diferente. Acabou que o papel dos
discípulos era simplesmente ouvir e aprender uma lição
espiritual.
Nas páginas posteriores, certos conceitos requerem
apenas um ou dois segundos para serem lidos. Para
absorver uma lição espiritual na vida de alguém, no
entanto, é necessário refletir: "Que direção minha vida
ou os que estão à minha volta tomam porque me falta
essa qualidade?" Compreender a necessidade é um
requisito necessário para buscar Sua orientação para
mudar.
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Capítulo 1

Prioridades e Céu
O que é sucesso? Para o adolescente do ensino médio,
pode ser popularidade. Para o intelectual, alcançando
conhecimento. Para o trabalhador, avanço. Para o
político, poder. Para o empresário, riqueza e status
social. Qualquer prioridade desse tipo pode ser
socialmente aceitável; no entanto, quando o ego de
alguém se torna excessivamente focado em si mesmo,
isso pode resultar em um sentimento de vazio.
Em vez de se curvar diante de Satanás, Cristo recusou
uma oferta de TODOS os reinos terrestres. (Mateus 4: 8-10).
No "Sermão da Montanha" (Mateus, capítulos 5-7). A
prioridade de Cristo não era dos eventos desta terra. Ele
ofereceu encorajamento na obtenção de um destino
celestial (consulte João 18:36).
Dentro de uma sala de espera de hospital, havia oito ou
dez jovens mulheres amish. Cada uma estava grávida
ou segurando um bebê. Eles estavam lá para apoiar sua
mãe ou sogra que estavam recebendo tratamento de
radiação para câncer incurável.
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Mesmo com os dias limitados da mulher antes de
morrer, não havia escuridão na conversa alemã naquela
sala de espera. Cada uma dessas moças tinha um sorriso
e alegria escritos em seu rosto, que refletiam fé em uma
vida celestial. Inicialmente, essa mãe recusou a sugestão
do marido de procurar tratamento para prolongar sua
vida. Para convencê-la, ele respondeu: "Sendo inverno, é
uma época lenta do ano". A mãe então aceitou o
tratamento porque não seria um fardo indevido para
sua família.
Ao reconhecer que a vida se estende além do nosso
tempo na Terra, nosso desejo imediato de seguir nosso
ego pode dar lugar a questionar o foco de nossas vidas.

Capítulo 2

Deus existe?
Em vez de tentar compreender esse tópico, muitos
acham mais fácil ir de um dia para o outro ignorando se
Deus existe ou não.
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Em vez de Deus, algo se tornará a coisa mais importante
na vida de alguém. Muitas vezes, algo tem o potencial de
ficar vazio ou ficar bastante escuro. (Ref. Mateus 6:24)
O pecado pode ser atraente no momento; no entanto, as
consequências podem levar à infelicidade ou
desesperança. Ir a um terapeuta pode oferecer
ferramentas úteis para lidar com os sintomas. No entanto,
o primeiro passo para lidar com a fonte dos sintomas pode
estar enfrentando se Deus existir.
Um leitor no Facebook se referiu a um tiroteio recente
em massa como prova de que Deus não existe, pois se
existe um Deus, ele não permitiria que esse mal
acontecesse. Uma resposta ao post afirmou: "Se essa
lógica fosse verdadeira, Cristo teria morrido desde a
velhice, e não na cruz".
Alguns concluem que Deus não existe porque não o
reconhecem com nenhum dos nossos cinco sentidos. Com
esse raciocínio, coisas como as ondas de rádio não
existem, pois não podemos ver, tocar, cheirar, provar ou
ouvir essas coisas.
Muitos pais ensinam aos filhos que este mundo é
complexo demais para ter acontecido por acaso. Dos
elétrons girando em torno de um átomo que forma
objetos, às estruturas genéticas que determinam traços e
ao arranjo do universo, é uma impossibilidade estatística
que nosso planeta tenha tido sorte. A conclusão deles é
que Deus criou a beleza dentro da natureza que não
ocorreu por acaso, mas por um design inteligente.
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A Bíblia descreve o primeiro relacionamento de Deus
com o homem no jardim do Éden (Gênesis 2: 15-17). Deus
então expulsou Adão e Eva do jardim para enfrentar uma
vida de labuta porque eles escolheram não obedecer à vontade
de Deus. (Gênesis 3: 17-23).
Hoje, aqueles que ainda precisam acreditar, são
confrontados com o mesmo dilema. Ter um
relacionamento com Deus, exige que sejamos subordinados
a ele.
Se Deus realmente existe, não tem nada a ver com a nossa
conclusão. Nossa conclusão simplesmente nos posiciona
para que relação teremos com esse Deus existente ou
inexistente.
Conhecer Deus nunca será realizado por tentativas de
analisar sua existência. Para descobrir Deus, é preciso um
passo de fé no desconhecido.
Se Deus existe, alguém poderia gradualmente se
comprometer com Ele? O que faria mal pedir a Deus que
mudasse nosso coração, para que um dia aprendêssemos
a amar a Deus, confiar nele e chegar diante dele em
submissão? Se Deus não existe, nada vai acontecer! Se
Deus existe, pedimos a graça de Deus que as
circunstâncias se reúnam, para que nosso coração seja
amolecido o suficiente para desejá-Lo. Qual é a
desvantagem de fazer essa oração uma ou duas vezes por
semana? Se feito em privado e Deus não existir, o pior
cenário é que perdemos alguns minutos da semana. Um
passo adiante pode ser ler o livro de João no Novo
Testamento ou levar uma hora por semana para visitar
uma igreja baseada na fé.
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Capítulo 3

Experimentando Deus
Uma das declarações mais profundas da Bíblia está
contida na oração do Senhor,
"Que sua vontade seja feita aqui na terra como no céu."
(Mateus 6: 9-13). Somos ensinados a pedir que a vontade
de Deus seja feita na terra, e é muito claro que a vontade
de Deus é feita no céu.
Se a terra é um campo de treinamento para Deus nos
ensinar sua vontade, somos dois grupos: os que querem
aprender e os que se recusam a ouvir, insistindo que as
coisas sejam feitas à sua maneira.
Se as pessoas fossem forçadas a fazer a vontade de
Deus, isso as encheria de animosidade? Se a
animosidade não for permitida no céu, é provável que
os presentes desejem a vontade de Deus.
Alguns têm isso no fundo de suas mentes naquele
pequeno probabilidade de que Deus exista, a salvação
pode ser obtida por "ser bom". Quando nossa natureza
humana promove o fracasso, podemos ficar
consternados e com raiva de rejeitar Deus. Então, por
que essa falha ocorre? Os indivíduos que carregam esse
fardo dependem de si mesmos, em vez de perceberem que
Deus está vivo.
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Um relacionamento com Deus é um presente. Deus nos
deu a liberdade de escolher. O presente não é imposto a
nós. É preciso pedir. (Efésios 2: 7-9) Esse presente não é
dado de ânimo leve, pois foi pago através do filho de
Deus, Cristo Jesus, que foi à cruz. Para aqueles que
aceitaram esse presente, ele nos oferece momentos na
presença do Espírito Santo (João 14: 15-21), e estar na
eventual presença de Deus pela eternidade.
A experiência de Deus requer um passo para o
desconhecido além de simplesmente pedir perdão.
Requer arrependimento, o que inclui o desejo de se
afastar do pecado.
Se seu coração ainda não conhece Jesus, este pode ser
seu momento. Ele está à espera de seu consentimento
para entrar em sua vida. Incline sua cabeça e dobre suas
mãos com humildade. Rezar a seguinte oração é
submeter seu coração diante de um Deus que o ama.
Querido Pai Celestial,
peço seu perdão através de Jesus para ser perdoado
de meus pecados, onde coloquei meu egocentrismo
à frente de sua vontade. Eu te dou toda minha
existência, minhas esperanças, meus sonhos e
minhas ambições. Por favor, seja meu "Senhor", para
que eu possa me submeter aos seus desejos antes
dos meus. Permita que "sua vontade" se torne
minha motivação para o resto de minha vida.
Amém
Cada dia não é mais sobre você. Esta oração é o
primeiro passo para abrir-se a um novo mundo de
aprendizagem. Deus tem a paciência de reconstruir sua
vida, no entanto, é necessário que você primeiro O deixe
entrar. Ele não força, a escolha é sua.
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Alguns tendo "nascido de novo" (João 3: 3-21), em tenra
idade, não expressaram lembranças profundas do
momento, de que sempre conheceram a Deus.
O outro extremo do espectro é que a experiência de
nascer de novo é o momento mais pessoal e privado de
sua vida. Esse momento pode incluir experimentar a
presença do Espírito Santo pela primeira vez (Atos 8: 1417). Para muitos, é o momento em que passaram de
Deus apenas sendo uma teoria para o conhecimento de
que Deus existe.
Efésios 2: 8-9 declara: "Porque pela graça vocês foram salvos,
pela fé - e isto não é de vocês mesmos, é o dom de Deus não pelas obras, para que ninguém se glorie". (contexto
completo)

Capítulo 4

Buscando a vontade de Deus

Muitos dos governantes religiosos da época de Cristo
estavam fixados nos dez mandamentos (Êxodo 20: 1-17) e
baseavam seus egos inflados em quão próximos eles
podiam seguir "a lei". O que Cristo disse sobre seus
corações indiferentes e sua imagem de justiça própria?
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"Pois eu lhe digo que, a menos que a sua
determinação em atender aos desejos de Deus
exceda a dos fariseus e dos mestres da lei, você
certamente não entrará no reino dos céus."
(Mateus 5:20)

O simples fato de seguir uma lista de regras não é
"suficiente". Jesus quer que sejamos justos, para que
nossos corações desejem agradar a Deus, possuindo um desejo
de cumprir o que Deus deseja para nós.
Jesus adicionou "Graça" (de Mateus 22: 37-39) a "A Lei"
(10 ordens) quando "Jesus respondeu:
“Ame o Senhor seu Deus com todo o seu
coração, com toda a sua alma e com toda a sua
mente. Este é o primeiro e maior mandamento."
E o segundo é o seguinte: "Ame seu próximo
como a si mesmo".
Jesus afirmou que seu jugo é leve em Mateus 11: 29-30.
Seguir a Deus não deve ser esmagador. Como cristão
nascido de novo, há uma razão pela qual Deus não
revela instantaneamente o plano de vida de alguém.
Deus nos permite buscar seu plano em pedaços
minúsculos, para que possamos ser gratos em nosso
relacionamento com ele, em vez de temer, porque
estamos sobrecarregados. Como um estudante, nosso
papel é ouvir e aprender. O papel de Deus é determinar
nosso plano de aula e taxa de aprendizado.
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Capítulo 5

Perdoar e Orar pelos Outros
Um respeitado cavalheiro idoso que se aproximava da
morte confidenciou a um amigo que ele não conseguia
compreender como Deus o perdoava pelas coisas que
fazia como piloto de bombardeiro durante a Segunda
Guerra Mundial. Quando se reflete na história daquela
guerra, o homem poderia ter desempenhado um papel
na morte de milhares de civis. A vida desses idosos,
mulheres e crianças terminou com suas esperanças,
sonhos, ambições e o potencial de levar adiante a
linhagem da família.
Na vida após a morte, uma reação natural seria que a
vontade de muitos milhares de vítimas perseguisse aquele
piloto e lhe daria uma surra eterna. Em tal vida após a
morte, a vontade de muitos pareceria ser um lugar
semelhante ao Céu ou ao inferno?
Em contraste com a retaliação, Mateus 18: 21-35 declara:
Então Pedro veio a Jesus e perguntou: “Senhor,
quantas vezes devo perdoar meu irmão ou irmã
que pecar contra mim? Até sete vezes?
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Jesus respondeu: “Eu digo não sete vezes, mas
setenta e sete vezes.
“Portanto, o reino dos céus é como um rei que
queria fazer contas com seus servos. Quando ele
começou o assentamento, um homem que lhe
devia dez mil sacos de ouro foi trazido a ele. Como
ele não era capaz de pagar, o mestre ordenou que
ele e sua esposa e seus filhos e tudo o que ele
havia sido vendido para pagar a dívida.
“Nisto o servo caiu de joelhos diante dele. 'Seja
paciente comigo', ele implorou, 'e eu pagarei tudo.'
O patrão do servo teve pena dele, cancelou a
dívida e deixou-o ir ". criados que lhe deviam cem
moedas de prata. Ele o agarrou e começou a
sufocá-lo. 'Pague de volta o que você me deve!',
ele exigiu.
"Seu colega de trabalho caiu de joelhos e implorou:
'Seja paciente comigo, e eu pagarei de volta.'
Mas ele recusou. Em vez disso, saiu e mandou o
homem para a prisão até poder pagar a dívida.
Quando os outros servos viram o que havia
acontecido, eles foram indignado e foi e contou ao
mestre tudo o que tinha acontecido.“Então o mestre
chamou o servo. 'Seu servo malvado', disse ele,
'cancelei toda essa sua dívida porque você me
implorou. Você não deveria ter tido piedade do seu
companheiro como eu? - Com raiva, seu mestre o
entregou aos carcereiros para serem torturados, até
que ele pagasse tudo o que devia.
“É assim que meu Pai celestial tratará cada um de
vocês, a menos que você perdoe seu irmão ou irmã
de seu coração.”
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E se alguém não foi capaz de perdoar? Um exemplo pode
ser o acúmulo de frustração depois que um membro da
família não retorna amor ou aceitação. Que tal essa falta
de aceitação ou respeito de um chefe, supervisor,
funcionário do governo, pai ou outra figura de
autoridade?
Esses indivíduos podem ter suas próprias deficiências e
essas expectativas estão além da capacidade desses
indivíduos?
Considerar:
não mais projetando essas expectativas de apoio
pessoal de tais indivíduos.
buscar a aprovação de Deus como figura de autoridade
para satisfazer essas necessidades emocionais de
amor e aceitação.
A remoção dessa expectativa de que outros atendam
às próprias necessidades emocionais pode promover
uma maior auto-suficiência emocional.
*********
Lutando com uma ferida emocional grave dentro do seu
coração, como a infidelidade do cônjuge, o assassinato de
um membro da família, o estuprador de infância ou a
raiva de Deus? Considere-se como um ramo, Cristo é a
videira e Deus deseja que sua vida dê muitos frutos.
(João 15: 1-17). O cumprimento desta missão na vida
requer perdão para focar novamente no que Deus deseja?
Você pode trazer a luta para perdoar a Deus em oração
e pedir sua vontade. Peça que seu coração se torne
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aberto a reconhecer e aceitar ajuda quando chegar uma
oportunidade.
Este capítulo começou com um retrato daquele piloto de
bombardeiros da Segunda Guerra Mundial sendo
recebido com animosidade como a vontade de muitos
retaliados nas ruas do inferno. Considere o que pode
ocorrer no céu, onde a vontade do Unico prevalece (Mateus
6:10). Imagine milhares de vítimas em fila, enquanto o
piloto de bombardeiros cumprimenta cada indivíduo,
um de cada vez. Quando seus olhos se encontram, o
piloto oferece um sincero pedido de desculpas, com
cada vítima estendendo o perdão.
Por causa do mandato de Deus para perdoarmos; no
céu, podemos encontrar o grau imerecido de amor
estendido a nós como uma experiência muito
humilhante.
Na oração do Senhor, somos ensinados a orar: "Seja feita
a sua vontade na terra como no céu". (Mateus 6: 9-13). Na
terra, somos instruídos a orar para que a graça de Deus
toque outros. Da próxima vez que vemos uma pessoa
com um coração perturbado atravessando o
estacionamento do supermercado, ore para que "seja
feita a vontade de Deus". Aqui, temos a opção de buscar
Sua vontade. No entanto, Deus pode criar momentos
especiais para amolecer nossos corações, permitindonos a oportunidade de aceitar Sua graça. Nossa
sociedade precisa dessas orações.
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Capítulo 6

Perdão de si mesmo
Manifestantes menos compassivos diante de uma "Clínica
de Saúde da Mulher" podem falar: "Não mate seu bebê"
enquanto uma mulher passa. Após a conclusão do ato, qual
pode ser o resultado mais desanimador? Imagine a alma do
feto esperando no céu por uma oportunidade de seguir os
ensinamentos de Deus de estender o perdão à mãe. Uma
verdadeira tragédia pode ser que, por culpa, a mãe dê as costas
a Deus e rejeite a oportunidade de ser perdoada.

Três maneiras comuns de lidar com a culpa incluem:
1. Negue a existência de um Deus e afirmando que
nenhum erro moral jamais ocorreu. A negação pode ser a
maneira mais fácil de lidar com a culpa aqui na terra; no
entanto, pode haver sérias repercussões se a eternidade
existir.
2. Permita que a culpa se torne esmagadora e leve à
autodestruição. (Quando entregamos nossos corações a Jesus,
onde no contrato ele diz que podemos trocar nosso foco em Deus por
autopiedade e retidão?)
3. Buscando perdão através do arrependimento diante

de Deus.
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Depois que alguém se arrepende, como alguém se
separa da culpa? Desistir da culpa pode ser mais fácil
dizer do que fazer. Se realizada, a tristeza por ter
cometido o pecado é provavelmente mais fácil de
conviver do que a culpa. Uma grande diferença entre
culpa e tristeza é se alguém aceita o presente do perdão de
Deus. Como mencionado no capítulo anterior, Deus
perdoa completamente.
Quando esses pensamentos aparecem, em vez de
reviver esse ciclo de culpa, que tal "agradecer a Deus pelo
perdão?" Se a culpa não puder ser superada através da
oração, considere consultar um mentor de confiança ou
um conselheiro profissional que também seja cristão.
Em uma investigação de várias vítimas, um policial
entrevistou uma jovem vítima de abuso sexual pela
terceira vez depois que ela alegou que nada aconteceu.
Desta vez, o policial enfatizou que, antes do abuso, a
vítima havia pedido uma carona para um amigo, mas
foi recusada. A vítima reconheceu a tentativa de evitar a
situação, a culpa desapareceu e ela forneceu detalhes do
abuso.
Um bom conselheiro pode ajudar não apenas com
habilidades de enfrentamento, mas também
compartilhar idéias enquanto coloca as coisas em
perspectiva.
Sentindo-se oprimido, mas recusar um conselheiro
profissional? Considere que este dia não é sobre você; é
sobre ele. Leia o Novo Testamento e ore. Procure o
apoio de outros cristãos que superaram a mesma luta e
organizações que fazem o mesmo. Uma pesquisa
prudente na internet pode ser "recuperação baseada na
fé ________". Foram escritos volumes sobre várias lutas.
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Por que temos que enfrentar tentação e culpa? Resposta
simples: Deus nos criou dessa maneira. Você já ficou
frustrado com o desejo de mudar, mas as falhas continuavam
atrapalhando? Depois, leia o Novo Testamento e
concentre-se em quantas vezes os discípulos, que Jesus
selecionou, estavam errados. Um exemplo foi Pedro, um
homem que testemunhou os ensinamentos de Cristo e
amadureceu a ponto de estar prestes a entrar em seu
próprio ministério. Durante a “última ceia”, Pedro falou
de sua lealdade a Cristo (Mateus 26: 33-34). Cristo então
informou a Pedro que ele negaria conhecer a Cristo três
vezes durante a mesma noite. (Mateus 26: 69-75)
Não é egoísta esperar que as habilidades de alguém sejam
maiores do que as dos discípulos? Da próxima vez que a
frustração aumentar, mostre alguma compaixão por si
mesmo. Deus nos criou dessa maneira como um
motivador para chegar a Ele em oração com humildade
e desejo de voltar à luz de Deus.
Jesus ensina que o pecado pode começar dentro dos
próprios pensamentos antes de agir fisicamente sobre o
pecado. Jesus ensinou: “Ouvistes que foi dito: Não
cometerás adultério. Mas eu lhe digo que qualquer um que
olhe para uma mulher com desejo já cometeu adultério com
ela em seu coração." (Mateus 5: 27-28)

Às vezes, o pecado e a culpa podem ser evitados. Antes
de pensar em praticar um pecado, crie o hábito de pular
em oração quando esse pensamento chegar. Essa oração
pode começar com: "Querido Pai Celestial, permita que
meus olhos se concentrem em você". Proceda a entregarlhe suas sinceras preocupações.
O ego ou a justiça própria podem se tornar tópicos de
oração mais prevalentes quando enfrentamos problemas
que motivam a tentação.
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Capítulo 7

Aprendendo a orar
Se oramos a Deus sobre como queremos que as coisas
sejam, nossa vida de oração pode ser bastante silenciosa.
Isso pode ser semelhante a um filhote latindo, dizendo ao
seu mestre o que é necessário, apesar da falta de
experiência e sabedoria do filhote.
Considere como Jesus orou em Lucas 22:42 no Monte das
Oliveiras: "Pai, se você estiver disposto, tire este cálice de
mim; contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua."
A oração de Jesus incluía:
Expressando uma preocupação a Deus
Colocá-lo completamente nas mãos de Deus sem
expectativa
Pedindo que a vontade de Deus seja feita.
O coração de Deus deve ter doído durante os apelos de seu
amado Filho antes de o homem crucificar a Cristo. No
entanto, se Deus tivesse cedido, o presente da salvação que
Deus nos oferece não teria ocorrido. O presente exigia que
Cristo se desse pelo pecado do homem. (1 Timóteo 2: 5-6)
.
******
Havia um jovem cristão nascido de novo. Ele priorizou sua
vida para fazer as coisas que achava que Deus iria querer e
pediu orientação a Deus.
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Vinte anos se passaram enquanto ele ouvia centenas de
sermões sobre a vontade de Deus e fazia a "oração do
Senhor" milhares de vezes. O homem estava bem com o
conceito da vontade de Deus prevalecendo sobre a sua; no
entanto, ainda havia alguma relutância.
Um dia, o homem compartilhou uma conversa com um
diretor de jovens da igreja que havia tomado um atalho na
vida que envolvia uma gravidez e que lutou contra o vício
em drogas. Dela abordagem à oração foi uma completa
submissão diante de Deus. Ela possuía uma humildade
altruísta ao desejar que a vontade de Deus fosse feita ao
expressar sua preocupação.
O conceito de si mesma era inexistente quando ela expôs
seu coração diante de Deus. O homem finalmente
reconheceu sua própria hesitação sem entusiasmo em
relação a Deus, quando comparado ao desejo livre do
diretor de jovens de fazer as coisas acontecerem da
maneira de Deus. Este homem agora ora:

Ensine-me a ouvir e a oferecer um coração disposto.

Considere: "Como Deus ouve nossas orações?" É por ondas
sonoras? Ou, pelo pensamento? Deus sabe os pensamentos de
que não nos orgulhamos. Seu objetivo é nos elevar para sermos
aceitáveis em sua presença. A humildade na oração é o primeiro
passo para colocar Suas prioridades sobre nossos próprios
interesses.
O livreto inteiro (quando combinado com a oração) é projetado
para remover as barreiras que cada um de nós colocou
entre nós e Deus.
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Capítulo 8

Uma oportunidade de acreditare
Um nome mais atraente para este capítulo poderia ter
sido "Milagres". No entanto, os milagres terrestres que
Deus realizou nos tempos bíblicos e nos de hoje podem
ser secundários à intervenção de Deus.
Você já se perguntou por que Jesus realizou milagres
durante seu ministério? A cura foi principalmente para
melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Ou a razão
principal era espiritual, para que todas as gerações posteriores
cressem na mensagem de Cristo?
A gratidão por milagres varia. Era uma vez um homem
que sofreu uma lesão abdominal. Com o passar do
tempo, sua esposa lembra que ele se sentia mal,
vomitando, perdendo peso e sua pele ficando amarela.
A pele amarelada é comum à insuficiência hepática. O
fígado é um órgão propenso ao câncer secundário
quando as células sanguíneas infectadas por câncer
fluem de outras partes do corpo. O homem foi operado
com oito polegadas de seu cólon removido. Esta época
foi anterior à radiação e quimioterapia.
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Após a cirurgia, os cirurgiões simplesmente disseram
ao homem para voltar em um ano e tentariam pegar um
pouco do câncer que se espalharia novamente. A
congregação da igreja onde a irmã do homem
compareceu orou por ele. Quando o surgen operou um
ano depois, nenhum sinal de câncer foi encontrado.
O homem morreu de velhice meio século depois. A
esposa do homem e alguns de seus filhos consideraram
um milagre ter o homem em suas vidas. Uma criança
que orou pela recuperação de seu pai na infância, mais
tarde quando adulta, atribuiu o evento à tecnologia
médica precoce, sem saber a diferença entre pólipos
cancerosos e não cancerígenos.
*********
Detalhes de uma "cura" mais recente são uma
condensação extrema do diário de uma mãe. Partes do
diário foram escritas dentro do hospital regional, sem
saber se o filho viveria ou morreria.
O jovem entrou na UTI coronariana, com uma falta de
ar grave e foi colocado em coma induzido por onze dias.
O médico disse aos pais que ele não podia garantir
trazer o homem através da infecção.
Nas duas semanas seguintes, os picos de temperatura
foram tratados com o uso de gelo, um cobertor
desconcertado de água fria ou a mudança da sala para
50 graus. O tratamento da queda da pressão arterial e do
batimento cardíaco acelerado também foi um ato de
equilíbrio entre a vida e a morte.
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Nos primeiros dias, o volume de fluidos intravenosos
competia com o grau de acúmulo de líquido ao redor do
coração do homem.
No quarto dia, o corpo do homem se deteriorou a ponto
de ser realizada uma cirurgia no fim de semana para
obter uma amostra de um bolso de infecção. Enquanto
isso, as orações familiares e pastorais se expandiam para
várias cadeias de oração. O homem estabilizou
temporariamente o suficiente para a cirurgia.
No sexto dia, uma biópsia foi realizada juntamente com
a instalação do primeiro que seria onze tubos no peito
para drenar o fluido odorífero infectado. Os resultados
revelaram que a pneumonia havia sido a fonte inicial de
infecção e penetrou na corrente sanguínea do homem,
fazendo com que seu corpo se tornasse séptico. Naquela
noite, o corpo do homem continuou a deteriorar-se
quando sua mãe aumentou seus louvores e pedidos de
oração a Deus.
No dia onze, o médico de doenças infecciosas informou
a família que seu filho usava alguns dos antibióticos
mais fortes; no entanto, a família precisava "entregar
isso para algo maior que os médicos".
O pastor perguntou sobre a família ungindo o homem,
entregando-o ao Senhor e orando para aceitar a decisão do
Senhor em curar ou levá-lo para “casa”.
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O pastor ungiu o homem enquanto ele e a família
oravam ao lado da cama do homem. Quando a família
começou a sair e uma enfermeira caminhou para o lado
do homem, os alarmes começaram a tocar.
Os olhos do homem se arregalaram e depois se fecharam. A
enfermeira disse: “Eu nunca vi algo assim antes.” A mãe
pensou: “o Senhor está levando meu filho para casa.” No
entanto, no dia seguinte, o filho deles estava no caminho
da recuperação; no entanto, lidando com tecido
cicatricial permaneceu um desafio.
A mãe descreveu a saúde espiritual de seu filho dessa
maneira: "ele está admirado com o plano que Deus tem para
ele". Para aqueles que oraram na sala naquele dia,
ocorreu um evento de mudança de vida que afetou sua
abertura ao compartilhar sua fé com os outros.
Mais tarde, essa mãe expressou a culpa da sobrevivente
em relação ao filho. Ela falou do mesmo grau de oração
por um pastor na igreja deles; no entanto, ele morreu.
Existe algo em comum entre as bênçãos?
❖ Orar com a mentalidade de não desejar um
determinado resultado, enquanto coloca
completamente a situação nas mãos de Deus.
❖ Create Deus cria milagres principalmente para o efeito
terreno ou para o efeito espiritual?
❖ Quando as orações pela vida prolongada não são
respondidas, a vida terrena do indivíduo é tão próxima
de Deus quanto será?
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Capítulo 9

Fé

Algum tempo atrás, havia uma mulher idosa com a
doença de Lou Gehrig. A mente da mulher permaneceu
afiada enquanto seu corpo se degradava. Quando ela
não podia mais falar, ela digitou em uma máquina que
falava por ela. Quando ela deixou os cuidados do
marido em casa para entrar em um lar de idosos. Ela
sentiu desespero, o que causou muita raiva.
Um amigo enviou a ela uma carta de fé que dizia: "Seja
paciente, deixe que as páginas finais da sua vida sejam as que
Deus planejou para você."
O sofrimento da mulher continuou até que a doença
tirou a vida vários meses depois.
O marido da mulher nunca fez de Deus uma prioridade
em sua vida. Durante vinte e cinco anos, o amigo orou
pelo homem, para que ele pudesse acreditar. Em duas
ocasiões, o amigo levantou o tópico de Deus, mas caiu
em ouvidos surdos.
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Dois anos após a morte da mulher, seu marido sofreu
um ataque cardíaco grave, resultando em alguns meses
de permanência no lar de idosos. Depois, mudou-se
para a comunidade onde residia um de seus filhos. Ele
comentou que essa comunidade não tinha nada além de
"estações religiosas" na TV. Membros da família de sua
filha revezavam-se diariamente. Com o passar das
semanas, ele aprendeu sobre um novo grau de amor que
estava dentro dessa família centrada em Cristo.
Um dia, pela terceira vez, o amigo abordou o tópico de
Deus. O amigo perguntou ao homem se ele se lembrava
da raiva de sua esposa quando ela entrou na casa de
repouso e das mudanças que ocorreram nos meses
seguintes. Então, o amigo compartilhou uma cópia da
carta dada à esposa dois anos antes. Naquele momento, o
homem percebeu que o relacionamento que sua esposa havia
desenvolvido com Deus havia sido a fonte da mudança dentro
de sua esposa.
Duas semanas depois, o homem foi encontrado morto
com a TV sintonizada em uma estação pregando as boas
novas de Jesus Cristo.
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Foi por mera coincidência que:
❖ Disease Uma doença que exigia que sua esposa
sofresse pode ter sido necessária para amolecer o
coração do homem.
❖ Man O homem testemunhou a transformação de
sua esposa de raiva em paz antes da morte de sua
esposa.
❖ Later Mais tarde, o homem sobreviveu a um
ataque cardíaco e depois experimentou
expressões diárias de calor da família centrada
em Cristo da filha.
❖ Man O homem viveu o suficiente para ser
abordado pela terceira vez pelo amigo que falou
da graça de Deus.
A lacuna entre nossa compreensão e nossa confiança no
julgamento de Deus é chamada fé.
No momento da morte dessa mulher, a maneira como
ela morreu parecia trágica. No entanto, somente Deus
sabe se as circunstâncias foram reunidas para criar algo
tão bonito quanto o coração do homem abrandando e
aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
"Eu digo a você que, da mesma maneira, haverá mais
alegria no céu por um pecador que se arrepende do que
por noventa e nove pessoas justas que não precisam se
arrepender". (Lucas 15: 7)
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Capítulo 10

Frealizando a vontade de Deus
Na minha juventude, quando cantei "Pai, eu te adoro", meus
pensamentos eram de amor ao Pai, Filho e Espírito Santo. À
medida que a humildade cresce dentro de mim e o conceito
de vida se estende além da morte, meus pensamentos
mudam para o seguinte:
Pai, atualmente sou egocêntrico demais para saber
como adorar você, mas tenho o desejo de seguir a
jornada que você tem para mim. Um dia vou
conhecer o calibre do amor que é apropriado para
honrá- vocês.
O caminho para a salvação não se limita às nossas lutas por
"ser bom". Jesus quer que sejamos justos, para que nossos
corações desejem agradar a Deus, desejando cumprir o que Deus
deseja para nós. Se o coração de alguém ainda não está lá, tire o
fardo de si mesmo. Pergunte a Deus!
Você está satisfeito com seu nível de desenvolvimento
espiritual, mas sente que sua vida não está indo a lugar
nenhum? Você já considerou que o plano de Deus pode
exigir crescimento pessoal adicional antes de dar o próximo
passo em Seu caminho?
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Considere esta oração:
Querido Pai Celestial, ensina-me a ouvir para que eu
possa crescer e ser a pessoa que você deseja e que
tem a capacidade necessária para estar a seu
serviço. Ensine meu coração a ouvir, para que se
você tem um papel para eu servir, que eu responda
com um coração de humildade que está focado em
você. No santo nome de Cristo eu oro, Amém.

Se olharmos para a frequência de que tipo de oração Deus
mais responde, é o tipo que nos ajuda a cumprir os desejos
de Deus. Deus nos ama e deseja compartilhar sua graça
para que possamos nos aproximar de ser aceitável no céu.
Qual poderia ser uma melhor definição curta de nosso
propósito na Terra?
Como cristãos nascidos de novo, podemos imaginar nosso
papel como servos. Depois de preparar a refeição do
mestre e cumprir as tarefas rotineiras, nosso papel é espere
e ouça. O servo menos experiente poderia assumir que
sabe o que o mestre deseja e age, apenas para causar uma
interrupção no plano do mestre.
O momento em que escolhemos proclamar a mensagem de
Deus pode cair em ouvidos surdos. No entanto, há
momentos em que Deus chama aquelas crianças que
aprenderam a ouvir e estão dispostas a responder.
O que pode ser um privilégio maior na vida do que compartilhar
efetivamente as Boas Novas de Jesus Cristo na época e da
maneira que Deus escolher?
Como podemos receber essas oportunidades? A
introdução deste livreto refere-se ao discípulo Pedro
(Mateus 17: 1-8). Ele perguntou a Jesus se deveria criar
abrigos para Moisés e Elias, que vieram do céu.
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Pedro tinha o desejo de servir a Deus, mas não tinha
idéia de como fazê-lo de maneira eficaz. Como esse
conhecimento surgiu? Em João 14: 15-26, durante a
Última Ceia, Jesus disse aos seus discípulos:
"Se você me ama, guarde meus mandamentos. E
pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro ajudante para
ajudá-lo e estar com você para sempre - o Espírito da
verdade. O mundo não pode aceitar o Espírito Santo,
porque não o vê nem o conhece. Mas você o
conhece, pois ele vive com você e estará em você.
Eu não vou deixar você como órfão; Eu virei para
você. (15-18) “Tudo isso eu falei enquanto ainda
estava com você. Mas o ajudante, o Espírito Santo, a
quem o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as
coisas e lembrará de tudo o que eu lhe vocês. (25-26)

Ao pedir a Deus e ao Espírito Santo que nos ensinem a
ouvir e possuir corações que estão dispostos, podemos
crescer nessas lições espirituais. Assumindo que
sabemos servir a Deus pode rapidamente se tornar uma
barreira. Nossa abordagem para servi-lo precisa ficar
sem nossas condições prévias e possuir um coração que
está aberto a aprender o Dele caminho. Jesus chamou
assim: "Em verdade, em verdade, qualquer um que não
receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará
nele". (Marcos 10:15)

Assim como Deus criou o jardim do Éden, onde Ele
poderia andar com o homem, aqueles de nós dispostos a
receber sua mensagem, novamente terão a
oportunidade de estar em Sua presença. Simplesmente é
preciso um coração que diz: "Sim, Deus, eu o seguirei".
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Conclusão

Uma vida com Cristo não se trata de pecado. Trata-se
de submissão. Pedir a Deus que se torne a primeira
prioridade em nossa vida.
Temos um mínimo de autocontrole sobre os hábitos da
tentação. No entanto, podemos proporcionar a abertura
para que nosso amor cresça em Deus através da palavra
do Filho.
Nossa primeira prioridade pode então ser que Deus nos
mude para "Sua vontade", de acordo com Seu horário.
Nesse momento, estamos olhando para Deus em vez de
virarmos as costas para Ele. Sua resposta é chamada de
"graça"

A diferença entre conhecê-la e vivê-la...é a oração.
Para tocar seu coração, releia um determinado capítulo,
analise cada tópico relevante e combine-o em algumas
conversas honestas com Deus em oração.
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Quem é Jesus?
Jesus Cristo é o pão da vida (João 6: 35-40) e seu sangue é o
presente para a salvação. Jesus é a palavra que revela o
caminho na ponte para o céu. Cristo é um presente de Deus
para o homem, oferecendo-nos a oportunidade de aceitar
Sua vontade sobre a nossa; para que possamos conhecer a
presença do próprio Pai.
Pois Jesus declarou: Tome meu jugo sobre você e aprenda
comigo, pois sou gentil e humilde de coração, e você
encontrará descanso para suas almas. Pois o meu jugo é
suave e o meu fardo, leve. (Mateus 11: 29-30)

Para mais sobre Jesus: Um link de Internet para o Livro de
João na Bíblia.

Poderá esta brochura ajudar verdadeiramente alguém?
Considere guardá-lo para aquele momento em que as suas
próprias palavras não são suficientes.
Cópias*:
realprayer.org/port/livreto.pdf
(*Não deve ser vendido ou
misturado com outro material
sem consentimento escrito).
O nosso website 
www.realprayer.org/port
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