Os Elementos Fundamentais da Oração
Alguma vez se perguntou o que deveria dizer nas suas orações
para Deus responder? Certa vez, o apóstolo Paulo disse: “Não se
preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o
que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a
paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração
e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus.”1
Paulo estava explicando alguns dos elementos fundamentais da
oração. Em primeiro lugar, ele explica que quando temos uma
necessidade, deveríamos orar, falar sobre ela a Deus e pedir Sua ajuda.
Depois, Paulo diz que deveríamos agradecer pelas formas como Ele
tem nos ajudado no passado e saber que, depois que colocamos isso
nas mãos de Deus, não precisamos nos preocupar com nada.
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Mesmo que a resposta não seja exatamente o que esperávamos,
é importante lembrar que Deus sabe o que é melhor para nós em
cada situação. Deus se importa conosco e sabe o que vai nos
trazer mais alegria e os melhores resultados a longo prazo. Quando
agradecemos a Deus por responder às nossas orações, mesmo que
no momento não entendamos totalmente, estamos mostrando
gratidão e fé no Seu amor e interesse por nós, Seus filhos.
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Portanto, quando oramos, precisamos lembrar os seguintes pontos:
•
•
•

Apresentar nossas preocupações e pedidos a Deus; pedir Sua
ajuda e orientação.
Louvor e agradecimento precisam fazer parte das nossas orações.
Depois que fazemos nossos pedidos a Deus, não precisamos nos
preocupar, porque estão nas mãos de Deus. E se ainda continuar
preocupado, você pode orar de novo.
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Você ou alguém que você conhece tem uma
necessidade? Em vez de se preocupar e inquietar
por causa da situação, leve-a a Deus em oração. E,
quando fizer isso, lembre-se de demonstrar gratidão!
S&S link: Vida e fé cristãs: Conexão pessoal com Jesus: Oração-1d
Autoria de Evan Kallen. Ilustrado por Didier Martin. Design de Roy Evans.
Publicado pelo My Wonder Studio. Copyright © 2021 por A Família Internacional

