O EXTRAORDINÁRIO PODER DA ORAÇÃO

Quebra gelo: Você já ficou de boca aberta com algo extraordinário?
Texto base: 1Co 2.9 – Pv 15.29
Introdução: Existe uma pessoa acima de todas as outras que deseja o extraordinário para
você. Esta pessoa tem um poder sem limites e deseja ver você feliz e realizado(a). Essa
pessoa é Deus, o nosso Pai Celeste, e a oração é o canal que nos conecta instantaneamente a
Ele. Se a oração nos conecta diretamente ao Trono da Graça, certamente podemos receber
bênçãos extraordinárias de lá. Para isso você precisa entender que:
1) DEUS TEM O EXTRAORDINÁRIO PARA VOCÊ – Ef 3.20-21
Desde 2009, dezessete dos vinte e cinco filmes de maior sucesso, envolvem poderes
sobrenaturais. Por que estes temas cativaram o coração de quase 70% do público? Porque há
um desejo inato em nós de nos elevarmos acima do que é comum. Ansiamos pelo
extraordinário. Se você entender o poder da Criação você vai ver que fomos criados para viver
o extraordinário! Adão deu nome à milhões de espécies e ainda se lembrava de cada uma
delas. Foi um homem extraordinário! Hoje em Jesus você pode se reconectar com Deus e
receber o extraordinário Dele! Ele fez tudo do nada e pode trazer a existência o que não existe
só para atender você! Basta ter fé (Rm 4.17) e fazer a sua vontade (1Jo 5.14). Você já pensou
no poder que a oração lhe dá ao permitir seu acesso direto àquele que é o Criador de todas as
coisas? (Sl 33.9)
2) ALGO EM VOCÊ PODE IMPEDIR O EXTRAORDINÁRIO – Jo 16.24
O poder de realizar feitos notáveis e viver uma vida excepcional não está ligado a uma
ocupação, mas a uma disposição do coração. Esta é não apenas a vontade de Deus como
também o Seu grande prazer. Então o que pode impedir a nossa oração? Nós mesmos! - O
coração orgulhoso (Tg 4.6); a soberba (Lc 18.9-14); o pecado escondido (SL 66.18; Jo 9.31); a
falta de perdão (Mt 6.15); o desejo egoísta (Tg 4.3); a falta de misericórdia (Pv 21.13); a falta
de fé (Mt 21.22); maltratar o cônjuge (1Pe 3.7); desprezar o conhecimento e recusar o temor do
Senhor (Pv 1.28-31); duvidar da oração e ser instável na fé (Tg 1.6-8); ter um coração duro e
rebelde (Zc 7.11-13); ser desobediente à Sua Palavra (Dt 1.45; Pv 28.9). E, o fato de não orar
(Jo 16.24; Mt 7.7-8).
3) VOCÊ PRECISA ORAR CORRETAMENTE – Os 4.6
Orar de joelhos é bom, sinal de reverência e humildade, porém não é a posição do corpo que
vai tornar a oração eficaz, mas a do coração. Você precisa orar com fé; orar a Deus Pai (Mt
6.9); em nome de Jesus (Jo 14.13-14); com a ajuda do Espírito Santo (Rm 8.26-27); ter alvos
específicos na oração (Fp 1.3-11; 4.6); orar com coração sincero (Mt 6.5-8); não desistir (Lc
18.1-8); perseverar (1Rs 18.43-44). Lembrando que a verdadeira oração sempre brota de um
coração dependente de Deus.
Conclusão – “A oração é o poder mediante o qual acontece aquilo que, de outro modo, não
aconteceria” (Andrew Murray). Você foi criado para viver o extraordinário de Deus e Ele tem
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poder para fazer muito além do que você pode pedir ou pensar. Porém, é preciso orar! Se há
algo em você que está impedindo isso de se realizar, você deve alinhar o seu coração com o
coração de Deus através da Sua Palavra. Você nasceu para vencer! A oração é o canal para o
extraordinário.
Avisos – 19/10 Enc Teen – 26/10 Enc Kids – 02/11 Enc Homens
- Identidade: 15 a 17 novembro, Congresso de Mulheres - www.igrejadoavivamento.com.br -
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