Oração Prática e Poderosa
Quando sua primeira reação face a um problema, dificuldade ou desafio é “Vamos orar para termos a ajuda de Deus”, isso gera grandes benefícios
práticos para você, porque coloca o foco em Jesus e no Seu grande poder, em vez de apenas em você e nas suas habilidades e aptidões. O rei Salomão
da Bíblia disse: “Reconhece-O em todos os teus caminhos, e Ele endireitará os teus caminhos.”
É claro que você não pode dizer “Não vamos fazer nada, apenas orar para Jesus fazer todo o trabalho. Frequentemente,
Jesus também quer que nós façamos algo. Mas a primeira
coisa que podemos fazer quando precisamos de ajuda, é orar.
E depois podemos orar a respeito do que Deus quer que façamos para enfrentarmos o que temos pela frente.

É uma tarefa tão
simples. Para
que orar?

Eu vou varrer a
varanda.

Jesus, por favor, nos ajude
a sermos diligentes e
nos divertirmos fazendo
nossas tarefas.

E também
fazê-las com
alegria!

Muitas vezes, é fácil esquecermos de orar quando o que precisamos cuidar é algo pequeno, e só orarmos quando nos deparamos com uma grande tarefa
ou situação da qual sabemos que não temos condição de cuidar. Mas se a oração for sua primeira ação ou reação, quer a situação seja “fácil” quer
“difícil”, você estará estabelecendo o bom hábito de orar, o que vai tornar as coisas melhores e mais fáceis para você a longo prazo.

Hoje eu me diverti
pra valer fazendo
minhas tarefas!

Na próxima vez
eu vou orar!
Compensa orar!

Mesmo que consiga fazer algo sem oração, por que haveria de
fazer sozinho quando, se simplesmente reconhecer Jesus, o que
está enfrentando pode ser muito mais fácil do que se fizer tudo
sozinho. Use esse recurso!
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