Vá até o
final e Ore!

Timóteo e Sandra, porque
vocês não falam com a vovó
pelo Skype para lhe desejar
feliz aniversário?

Boa ideia,
papai.

Claro, Papai.

Se você quiser falar com
alguém pelo Skype ou
telefone, tem que parar o
que está fazendo para ligar,
certo? Não adianta nada
só pensar em falar com a
pessoa, mas não concretizar
o que está pensando.

Feliz aniversário, vovó!

Timóteo pensou em cantar
para a avó, mas só Sandra
cantou realmente para ela.
E é o que acontece quando
Deus pede para orarmos por
alguém ou por uma situação.
Jesus nos faz pensar em um
acontecimento ou pessoa
por quem deveríamos orar,
mas depois precisamos fazer
mais do que apenas pensar
em orar; precisamos orar
realmente.

Pensar em orar é
só o começo da
oração. Você tem
que decidir ir até o
final e transformar o
seu pensamento em
uma oração, pô-lo
em prática.

A Dona Tereza precisa
de oração.

Ei Joana!

Se não fizermos
realmente a oração,
Deus não atende ao
nosso pedido.

Mas onde está a oração?

Por favor, fortaleça a Dona Tereza.

Mas quando oramos, a oração
muda as coisas.

Se Me pedirem alguma
coisa em Meu nome, Eu o
farei (João 14:14 ECA).

Está sendo difícil para a Sandra ter
perdido o Zorro. Espero que Jesus o
ajude a voltar logo para casa.

Você talvez sinta que não
pode fazer muito por
alguém, mas através da
oração pode fazer coisas
poderosas!
Não conseguem o que
querem porque não
pedem a Deus (Tiago 4:2
NTLH ).

Jesus, por favor,
ajude alguém a
encontrar o Zorro e
trazê-lo para casa.

E, por favor, encoraje
a Sandra, mesmo
que ele não volte.

Apesar de Deus
poder fazer
qualquer coisa,
Ele quer trabalhar
através de você.
E muitas vezes
espera antes de dar
início ao processo
de ajudar a pessoa
ou situação.

Na Bíblia, é pedido aos
cristãos que orem pelos
outros: “Ore muito
pelos outros; suplique
a misericórdia de Deus
sobre eles; dê graças por
tudo quanto Ele fizer por
eles.” (1 Timóteo 2:1 BV).
Daniel (Daniel 6:10)

Jesus (Marcos 6:46)

Lembre-se:Quando Deus lhe
mostrar que uma pessoa ou
situação precisa de oração,
não pense apenas em orar, ore
realmente!
Pedro (Atos 10:9)
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