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SÉRIE: CRESCER – compromissos para aperfeiçoar sua vida espiritual 
DURAÇÃO: 6 semanas 
OBJETIVO: Engajar a igreja em um compromisso de novos hábitos para uma vida que 
agrada a Deus e transforma o mundo. 
BIBLIOGRAFIA: “Sete compromissos para o crescimento espiritual” – Mike Bickle 
(FHOP Books) 
 
 
MENSAGEM 01 

ORE$DIARIAMENTE$–$ $
Relacionando4se$com$Deus$e$transformando$o$mundo$
 
INTRODUÇÃO*+*SENTIR*
"
A"oração"é"a"maneira"de"nos"conectarmos"com"Deus"–"é"uma"das"principais"formas"de"
expressarmos"nosso"amor"e"devoção"a"Ele."A"oração"é"um"lugar"de"conexão"com"Deus"
que"nos"capacita"a"viver"colocando"o"primeiro"grande"mandamento"como"a"prioridade"
maior"em"nossa"vida,"sabendo"que"isso"transbordará"em"amor"para"com"os"outros,"a"
fim"de"que"também"possamos"viver"o"segundo"mandamento.""
"
João"15.5"(NVIGPT):"“Eu,sou,a,videira;,vocês,são,os,ramos.,Se,alguém,permanecer,em,
mim, e, eu, nele,, esse, dará, muito, fruto;, pois, sem,mim, vocês, não, podem, fazer, coisa,
alguma.”"
"
A"oração"nos"mantém"conectados"com"a"videira,"recebendo"uma"fonte"inesgotável"de"
alegria," entendimento" e" revelação." Ao" dialogarmos" com" Deus" em" oração," Ele" nos"
mostra"vislumbres"de"Sua"personalidade"e"nos"revela"Seus"pensamentos"e"sentimentos"
em" relação" a" nós." E" para" experimentarmos" o" melhor" desse" relacionamento,"
precisamos"entender"que"Deus"é"bom,"e"que"Jesus"nos"ama"apaixonadamente.""
"
APRENDER*
"
A" vida" de" oração" é" uma" jornada," e" não" uma" atividade" única" e" esporádica." E" essa"
jornada" só" tem" um" fundamento" correto" quando" temos" a" visão" correta" sobre" Deus."
Sem"isso,"nossa"vida"de"oração"não"se"sustentará.""
"
Muitas"pessoas"têm"uma"visão"bastante"equivocada"de"Deus"como"um"juiz"exigente"e"
irado,"que"nos"obriga"a"manter"uma"conversação"para"provar"nossa"devoção"a"Ele;"ou"
veem"como"alguém"que"não"está"interessado"em"nossa"vida."Nada"disso"é"verdade."
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"
Quando"vemos"Deus"como"um"PAI"AMOROSO"e"Jesus"como"um"NOIVO"APAIXONADO,"
somos" renovados" para" continuar" a" buscáGlos" com" todo" nosso" coração." Ter" a" visão"
correta"de"Deus"vai"nos"ajudar"a"nutrir"a"nossa"vida"de"oração.""
"
João"17.22G23"(NVIGPT):"“DeiDlhes,a,glória,que,me,deste,,para,que,eles,sejam,um,,assim,
como,nós,somos,um:,eu,neles,e,tu,em,mim.,Que,eles,sejam,levados,à,plena,unidade,,
para, que, o, mundo, saiba, que, tu, me, enviaste,, e, os, amaste, como, igualmente, me,
amaste.”,
"
Jesus"deixa"claro"em"Sua"oração"que"somos"amados"por"Deus"assim"como"Ele"é"amado"
pelo"Pai."O"próprio"apóstolo"Paulo"diz"isso"em"Romanos"8.15:"“Recebestes,o,Espírito,de,
adoção,de,filhos,,pelo,qual,clamamos:,Aba,Pai”."
"
Abba" é" um" termo" hebraico" carinhoso" para" tratar" um" pai," é" afetuoso" e" íntimo." A"
revelação" de" Deus" como" Abba" e" o" conhecimento" de" nossa" identidade" como" filhos"
adotados"nos"capacitam"a"suportar"as"dificuldades"e"a"rejeitar"as"acusações"de"Satanás"
de"que"somos"fracassados"e"sem"esperança,"ao"mesmo"tempo"em"que"nos"encorajam"
com"a"verdade"de"que"realmente"temos"acesso"ao"coração"do"Pai.""
"
Precisamos"corrigir"nossa"visão"sobre"Jesus."Nós,"como"igreja,"somos"Sua"noiva"e"Ele"é"
o"Noivo.""
"
Efésios" 5.29G32" (NVIGPT):"“Além,do,mais,, ninguém, jamais, odiou,o, seu,próprio, corpo,,
antes, o, alimenta, e, dele, cuida,, como, também, Cristo, faz, com, a, igreja,, pois, somos,
membros,do,seu,corpo.,“Por,essa,razão,,o,homem,deixará,pai,e,mãe,e,se,unirá,à,sua,
mulher,,e,os,dois,se,tornarão,uma,só,carne.”,Este,é,um,mistério,profundo;,refiroDme,,
porém,,a,Cristo,e,à,igreja.”"
"
Essa"mensagem"da" identidade"de" Jesus"como"Noivo"nos"dá" também"a" revelação"das"
emoções" que" Ele" sente" por" nós." Em" termos" simples," passamos" a" entender" Jesus," o"
Noivo," não" como" alguém" quase" sempre" irado" ou" triste" quando" pensa" em" nós,"mas"
como"Aquele"cujo"coração"está"cheio"de"alegria"e"afeições"ardentes"para"com"o"Seu"
povo." Jesus" é" revelado" como" repleto" de"misericórdia," gentileza" e" paciência" ao" lidar"
conosco"em"nossas"fraquezas.""
"
Deus" tem" prazer" em" nós." A" forma" como" vemos" Deus," determina" como" nos"
aproximamos"dele"em"oração."Se"O"vemos"como"distante"ou"irado,"não"vamos"querer"
orar"muito."Mas"quando"O"vemos"como"um"Pai"amoroso"e"um"Noivo"apaixonado,"que"
deseja"que"nos"acheguemos"a"Ele,"então"oraremos"muito"mais.""
"
Como"você"enxerga"Deus?"Isso"é"determinante"para"o"nosso"objetivo,"que"é"CRESCER.""
"
Vamos," então," para" a" parte" prática:" como" podemos" criar" essa" intimidade" com"Deus"
capaz"de"transformar"o"mundo?"
"
*
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*
*
*
*
*
*
CULTIVANDO*INTIMIDADE*COM*DEUS*
*

1) ORE*A*PALAVRA*
"
João"5.39G40"(NVIGPT):"“Vocês,estudam,cuidadosamente,as,Escrituras,,porque,pensam,
que, nelas, vocês, têm, a, vida, eterna., E, são, as, Escrituras, que, testemunham, a, meu,
respeito;,contudo,,vocês,não,querem,vir,a,mim,para,terem,vida.”"
 
Intimidade" não" se" conquista" somente" com" o" estudo" da" Palavra," mas" sim" com" o"
diálogo,"de"coração"pra"coração.""
"
Orar*a*Palavra,*declarando*suas*verdades*de*volta*para*Deus*é*muito*diferente*de*
um*estudo*da*Bíblia.*A*Bíblia*testifica*de*Jesus,*não*para*aumentar*nossa*coleção*de*
fatos,*mas*para*que*possamos* ir*a*Ele*e*dialogar*com*Ele*em*oração,*a* fim*de*que*
nosso*coração*se*expanda*em*amor*por*Ele.**
*
Por" exemplo," quando" lemos" uma" passagem" na" Bíblia" que" nos" fala" do" amor" ou" da"
misericórdia"de"Deus,"não"podemos"apenas"sublinhar"o"texto"e"seguir"em"frente."Não"
basta"apenas"pensar"sobre"a"passagem"ou"contar"aos"outros"sobre"ela."Pelo"contrário,"
devemos"transformar"as"palavras"da"Bíblia"em"um"diálogo"produtivo"com"o"Senhor.""
"
Salmos"51.1"(NVIGPT):"“Tem,misericórdia,de,mim,,ó,Deus,,por,teu,amor;,por,tua,grande,
compaixão,apaga,as,minhas,transgressões.”"
"
Ore"da"seguinte"maneira:"“Obrigado"Deus,"porque"o"Senhor"promete"ter"misericórdia"
de"mim."Peço"que"revele"Tua"misericórdia"a"mim"cada"vez"mais...”"e"assim"por"diante.""
 

2) ORE DIARIAMENTE POR AVIVAMENTO E JUSTIÇA 
 
A oração é mais do que intimidade com Deus, também é usada por Ele de forma 
dinâmica para liberar a Sua justiça. Isso acontece através da intercessão. 
 
A intercessão ocorre quando oramos pela liberação do poder e da bênção de 
Deus para os outros. 
 
Lucas 18.7-8 (NVI-PT): “Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam 
a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça, e 
depressa. Contudo, quando o Filho do homem vier, encontrará fé na terra?” 
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Quando nós, cristãos, nos relacionamos com Deus através da oração em unidade, 
Deus promete liberar Sua justiça sobre a terra. E isso deve ser diário, intercessão de 
dia e de noite.  
 
Deus escolheu governar a terra em parceria com o Seu povo por meio da intercessão. 
Assim, nossa declaração de Sua Palavra de volta para Ele em oração é um dos 
principais meios usados para Deus trazer mudanças sobre a terra. 
 
Oramos em concordância com a Palavra que já foi profetizada, e com isso 
autorizamos o Espírito Santo a agir em nossa cidade, casa, igreja, etc.  Intercessão é 
falar a Palavra de Deus de volta para Deus. 
 

3) ORE DIARIAMENTE PELOS DOENTES E OPRIMIDOS 
 
Mateus 10.8 (NVI-PT): “Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os 
leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça; deem também de 
graça.” 
 
Tiago 5.14-15 (NVI-PT): “Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande 
chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, 
em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente; o Senhor o levantará. E 
se houver cometido pecados, ele será perdoado.” 
 
Orar pelos doentes e oprimidos é um mandamento e não uma opção. Se pensamos 
que é opcional, deixamos de lado e não oramos com fé.  
 
A regra do Reino é que o poder de Deus é liberado quando Seu povo declara ou 
dá testemunho da Sua Palavra. Ou seja, o Espírito Santo libera mais poder à 
medida em que o povo de Deus declara Sua Palavra em favor dos necessitados.  
 
O Espírito Santo curará muito mais pessoas se orarmos por elas, se simplesmente 
declararmos a Palavra de Deus sobre elas. Disponha seu coração para orar por 
alguém doente todos os dias pelo resto da vida, seja em casa, na faculdade, no 
shopping, no trabalho, durante as férias. Nós podemos fazer a obra do Reino todos os 
dias. 
 
 
REFLETIR 
 
Em quais desses itens precisamos de uma mudança drástica em nossa vida? Nos 
enganamos quando pensamos que estamos 70% em um item, 50% em outro. Ou 
temos essa totalidade em nossa vida, ou não. Precisamos ser transparentes com nós 
mesmos, porque o Senhor está esperando para agir em nossas vidas de uma maneira 
sobrenatural – e não só em nossas vidas, mas também através delas.  
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A grande comissão que Jesus nos deixou não é intelectual, é ativa, é IR POR TODO O 
MUNDO, e para isso precisamos fazer como Jesus fez: 
 
Mateus 9.35 (NVI-PT): “Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, 
ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do Reino e curando todas as 
enfermidades e doenças.” 
 
Confrontados diante desse novo entendimento, da necessidade da VIDA DE ORAÇÃO 
para crescermos, como vamos nos posicionar?  
 
 
APLICAR 
(Pastor/Líder: aqui você tem a liberdade de aplicar de acordo com a direção que o 
Espírito Santo der a você – muitas vezes, através de um apelo para que as pessoas 
mudem seu paradigma sobre como enxergam Deus, ou para quem precisa se 
arrepender de uma vida que falta a oração. Abaixo, temos uma sugestão de como 
conduzir.)  
 
Salmos 51.17 (NVI-PT): “Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito 
quebrantado; um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás.” 
 
O primeiro passo é o arrependimento. Diante do entendimento das escrituras, como 
respondemos ao chamado do nosso Pai de sermos íntimos dele? 
 
  


