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ATOS 12.1-19

A importância da igreja que ora.
Divida com todos o texto de Atos 12.1-19
O que é igreja para você?
A igreja é um ajuntamento de pessoas com um objetivo comum que é buscar e
adorar ao Senhor. Através da igreja que ora, é entregue ao Senhor as nossas
petições e as nossas interseções em prol de vidas que sabemos quem
precisam do agir do Senhor.
Qual a maior arma da igreja?
Rm.12.12 Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação,
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Se ficarmos parados nada vai acontecer continuamos aprisionados pelas
tradições que herdamos. Deus gosta de ver o seu povo junto envolvido na obra
e, em oração. Deus usa da multiforme e graça. Quando as bênçãos nos
alcançam, nem imaginamos que possa ser real, ficamos perplexos como Pedro,
até que reconhecemos o agir do Senhor.
Você tem pedido oração na igreja? Tem orado pelas pessoas que pedem
oração?
Esse exercício de oração deve ser contínuo. 1Tessalonicenses5.17

A oração derruba muralhas, quebras correntes e trás o livramento.

Há muitos motivos para orarmos. E todos serão atendidos se com fé e
perseverança pedirmos em nome de Jesus. Jo 14.14

Qual a diferença da oração pessoal e a da oração da igreja?

Há muitos motivos para agradecer a Deus por tanto que Ele já nos fez.

O Cristão Cristão nunca deixa de orar. Seja nas suas petições pessoais, ou
como igreja de Cristo orando em prol das vidas que precisam de livramento
dentro e fora da igreja. Pedro estava aprisionado, mas a igreja que
pacientemente perseverava em oração encontrou o agir de Deus que o
libertou da prisão. Pedro se livrou pela orações que a igreja fez. Atos.12.5

Temos visto muitos milagres que Deus tem feito no nosso meio. Isso é motivo
de muita alegria e gratidão ao Senhor. Dedique um momento de oração para
os motivos que foram levantados pelos participantes.

perseverem na oração.

Você consegue identificar um “Herodes “ em sua vida ou, algum membro
da sua família, ou ainda um amigo sendo aprisionando para não fazer a
obra de Deus?
Como igreja de Cristo você tem orado para a libertação da sua família, de
seus parentes e amigos?
O anjo do Senhor está aguardando as nossas orações para agir.

Você já se escreveu na SEMANA de ORAÇÃO 24 x 7 ?

Atos. 12. 7-12 .
O Anjo do Senhor, assim como a Pedro, tem acordado a cada um de nós, para o
livramento das mãos do inimigo.

Incentive a todos para que tenham uma lista de pessoas pelas quais
devem orar. Toda resposta de oração requer um relacionamento com Deus.
Jo.11.24
Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam
que já o receberam, e assim lhes sucederá
Grandes coisas fará o Senhor no nosso meio através da oração!..
Na semana de 10 a 17 de julho teremos nossa sema de oração 24x7.
Convide sua célula para participar, nesta semana programe de
comparecer com sua célula para a oração. Vamos aproveitar o dia da
célula para ter um momento especial com toda a célula na igreja,
buscando e orando pelas células e por cada vida!

Com que rapidez você tem se colocado na brecha?
Segunda-feira (20h:30 min) CULTO DO ESPÍRITO SANTO.

Líder: Encaminhe seus discípulos SALA TEOLOGIA BÍBLICA.

