O Poder do Pensamento
Em algum lugar na
órbita da Terra.
Todos os sistemas
estão prontos para
transportar o visitante
para bordo, senhor!

Muito bem! Pode
continuar.
Esta é uma estação
retransmissora celestial
imaginária que estou usando
para mostrar como as
orações são eficazes.

Puxa! Que
maneira incrível
de viajar!

Bem-vindo!

Zap!

Onde estou
exatamente?

Energizar!

Boa
pergunta.

Entendo…

…isso leva à
minha próxima
pergunta …

O que
estou
fazendo
aqui?
Como você
sabia que eu
ia perguntar
isso?

Eu leio os seus
pensamentos.
Sou omnisciente1,
entende?

Claro!
1

Você está aqui
em resposta à
sua oração.

Senhor, como
posso me tornar
um guerreiro
de oração mais
eficaz?

Então, quer a
resposta?

Você precisa adquirir a
habilidade de transformar
os pensamentos numa
oração.
Como é
que eu
faço isso?

Olha,
sou eu!

Por
favor!

omnisciente: que sabe tudo.

Não se preocupem com nada,
mas em todas as orações
peçam a Deus o que vocês
precisam e orem sempre
com o coração agradecido.
(Filipenses 4:6 NTLH)

Primeiro, vamos
dar uma olhada
nos seus
pensamentos.
Como é que
vamos fazer
isso?

Sente-se.

Vou projetar os
seus pensamentos
nesta tela!

Agora analise se
a direção que seus
pensamentos estão
seguindo é benéfica? Estão
contribuindo para que se
sinta positivo? Ou estão
contribuindo para ser
negativo em relação a
você ou outros?

Agora quero que
pense em todas as
coisas que faz durante
o dia, todos os
pensamentos que lhe
passam pela cabeça!

São.

Esses são
os meus
pensamentos?

Estão
realizando
algo bom?

Aqui estão
algumas maneiras
de ajudar os
outros.

Se você quer
realizar mais
através da oração,
avalie os seus
pensamentos.
os
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Transforme alguns
de seus pensamentos
em orações; em algo
bom. Transforme-os em
algo que perdurará, que
permanecerá e realizará
uma grande obra.

Hmmm…

Ao transformar
os seus pensamentos
em orações, você os
transforma em poder
criativo.

Mas como é
que transformo
um pensamento
em oração?
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Oraç

BEM

Puxa vida!
O que é
isso?

Se transformar
alguns dos seus
pensamentos em orações,
eles vão realizar coisas boas.
Por exemplo, a próxima vez que
se vir pensando que um dos seus
colegas de escola faz coisas
que você não gosta,
experimente orar
por ele.

É um projetor de
orações imaginário
que funciona pelo
pensamento.

Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. (João 14:14 NTLH)

A força do pensamento transformada
em oração se materializará nas
Minhas bênçãos.

Minha intervenção

Meu poder

Força e poder
Prefiro brincar
este jogo de Xbox do que
brincar lá fora. Jesus,
por favor, me ajude.

Que coisa,
não consigo
encontrar a roda
deste carro de
LEGO! Jesus, por
favor, me ajude.

Ei, que legal,
em vez disso
construí
uma moto.

Meu poder sanador foi
derramado sobre os que
precisam dele.
O meu filho
orou por mim, e
eu sei que vou
melhorar!

Pensamentos
transformados em
oração realizarão
grandes proezas,
tornando possível o
que parecia
impossível!

Estou correndo
para o campo de
futebol.

Pense um
pensamento …
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E transforme-o numa oração
poderosa.

Você pode fazer isso em qualquer
parte, com qualquer pessoa, mesmo
quando está sozinho.

Se permitir que os sons
e coisas que vê ao seu redor
influenciem seu pensamento numa
direção positiva, transformando
alguns deles em orações a Mim,
você poderá orar pelas pessoas
que precisam.

Você viu o
meu relógio? Eu
o perdi.

Por favor,
Senhor, nos
direcione para
encontrarmos
o relógio da
Beatriz.

Hmmm … Eu
gostaria de fazer
algo diferente para
o jantar. Por favor,
Senhor, me ajude.

Jesus, por favor,
mostre à mamãe o
que Claudinha está
precisando.

Jesus, por
favor, nos
ajude a chegar
a tempo de
pegar o
ônibus!
pensamento

Era simples!
Ela queria
água.
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Answer

Muito obrigado! É
legal transformar
os pensamentos
em oração!

Fico feliz de
saber que
você gostou.
Bem, é melhor
você voltar para
casa.

Obrigado Jesus,
por tudo que você
me ensinou!

Não tem de
quê.

Experimente!
Quando vir ou
pensar numa
necessidade, ore e
peça-me ajuda.
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Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que ele nos ouve. Assim sabemos que ele nos ouve quando lhe pedimos
alguma coisa. E, como sabemos que isso é verdade, sabemos também que ele nos dá o que lhe pedimos. (1 João 5:14–15 NTLH)
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