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PREFÁCIO
Para muitas pessoas orar é um ato difícil ou repetitivo, já
que não conseguiram entender verdadeiramente o que isso
significa. Não há segredo quando compreendemos a diferença
entre orar e rezar.
Rezar é repetir uma prece ou súplica, entretanto, sem
colocar inteiramente o nosso ser no que estamos fazendo. Em
outras palavras: sem que a nossa alma possa se expressar
livremente diante de Deus como deseja. Quando apenas
rezamos há certa formalidade na nossa comunicação, pois só
falamos com os lábios, enquanto o coração fica sem manifestar
as emoções distorcidas e doentes e que necessitam de cura. Ali
está o nosso eu real. É ali que o Senhor precisa tocar para que
nos sintamos inteiros novamente e possamos remover o que
está nos trazendo conflito interior.
A oração vai mais além; ela nos conduz a uma meditação
sobre a Palavra de Deus, colocando nossos pensamentos e
sentimentos em confronto com ela e, assim, nos mostrando
onde devemos mudar para conseguirmos o que estamos
buscando. Através da abertura sincera do nosso coração diante
Dele atingimos o Seu altar e começamos a conhecê-lo na Sua
plenitude. A oração gera intimidade com o Senhor e faz com
que Ele seja cada vez mais participante da nossa vida.
A oração nos permite a expressão livre do nosso coração
naquele momento. As palavras escritas diante de nós nada mais
são do que guias para que a nossa boca possa traduzir nossos
sentimentos e para que a nossa mente possa trazer à tona
nossos pensamentos mais profundos. A oração abre as portas
do nosso coração para o trono de Deus.
Este livro foi inspirado numa oração simples que escrevi
certo dia quando estava me sentindo muito triste e necessitada
das respostas do Senhor. Meu coração se abria pedindo para

Ele o que eu mais desejava, enquanto que Sua cura atingia o
meu interior trazendo-me a certeza de que estava sendo ouvida.
É a primeira oração que coloquei neste livro.
Eu coloquei neste trabalho algumas passagens bíblicas que o
(a) direcionarão na sua oração, enquanto o Espírito de Deus lhe
abre as portas do coração e da mente para desenvolver o seu
próprio jeito de se comunicar com Ele. É como falarmos com
um amigo em quem confiamos: sem reservas e com a convicção
de que seremos ajudados.
Espero que você entenda a simplicidade de Deus e passe a
assumir sua posição de filho (a) e amigo (a) do Senhor. Estou
certa de que você descobrirá a verdadeira fonte que o (a)
alimenta.
Amo você em Jesus.

Tânia Cristina

“A minha casa será chamada casa de oração
para todas as nações” (Mc 11: 17a).

Oração sincera

Pai celestial!
Olha para mim e lembra-te de que foste tu que me criaste e
tomaste para ser teu (tua). Responde às orações mais profundas,
por vezes silenciosas e incompreensíveis, que brotam do meu
coração. Desejo ser ouvido (a) por ti como uma criança que tem
a atenção do pai. Mostra-te a mim para que eu te conheça de
verdade e possa te agradecer, realmente, por ter nascido e por ter
sido escolhido (a). Não desprezes as minhas mais simples
necessidades, pois são elas que me fazem sentir humildemente
dependente de ti e me dão a certeza de que tu és maior do que
tudo o que parece impossível para mim. Dá-me uma vida
simples onde a força do teu amor possa matar minha sede,
fortalecendo-me para prosseguir, e enche-me com a tua
sabedoria para administrar as grandes bênçãos que tu tens a
derramar sobre mim. Livra-me de todo o mal e das lembranças
ruins do passado, ensina-me dia a dia para que eu possa trilhar o
caminho do bem e dá-me sempre a segurança de me sentir
amado (a) e aprovado (a) por ti. Preserva-me na inocência e na
pureza da infância. Concede-me a felicidade de viver numa
família unida e o privilégio de ter um trabalho reconhecido e
honrado, pois a ti eu tudo consagro, a fim de que a glória das
minhas conquistas pertença somente a ti. Eu também te agradeço
pelas bênçãos que tu me dás todos os dias, e sei que receberei o
que peço. Amém.

Pai eterno e Todo-Poderoso, teu é o poder de fazer novas todas
as coisas. Por isso venho a ti para pedir que olhes para os sonhos
existentes em meu coração e que vejo impedidos de se realizar.
Talvez, porque eu tenha deixado a morte entrar nele através do
pecado e agora eu me sinto sem vida e afastado de ti. Mas creio
que para Deus tudo é possível. Assim como tu ressuscitaste teu
Filho dentre os mortos e tiraste a pedra do túmulo para mostrar a
todos o teu poder de remover barreiras, age hoje sobre a minha
vida retirando todos os obstáculos espirituais, emocionais e
materiais. Revela-te a mim, da mesma forma que aconteceu com
aquelas mulheres; que eu também possa ser uma testemunha
diante dos homens do poder vivificante e restaurador de Jesus,
reservado para todos os que o recebem de coração aberto e
sincero. Perdoa os meus pecados e concede-me vitória sobre a
morte e a destruição que eles um dia trouxeram à minha alma.
Que a tua alegria possa substituir o choro das perdas e ensina-me
a deixar para trás aquilo que não mais me edifica. A partir de
hoje quero me comportar de uma maneira diferente e viver
eternamente em meu ser a tua ressurreição. Minhas atitudes
corretas gerarão bons frutos e assim verei aumentada a minha fé
em ti. Eu te louvo e te agradeço por me ouvir e por me
responder. Amém.

Crer no impossível
(inspirado em Lc 24: 1-12 – a ressurreição de Jesus)

Deus amado e misericordioso, eu me aproximo de ti para te pedir
perdão pelos meus erros e suplicar pelo teu julgamento imparcial
e sempre correto sobre tudo o que me acusa. A tua misericórdia
está sempre disponível a todos os que têm coração contrito e
sincero e ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Por
isso não somos consumidos. Eu sei que foi pelo teu sangue
derramado na cruz que fui perdoado, justificado e liberto de toda
condenação. Mas quero algo mais do que simples palavras.
Quero sentir o teu toque profundo no meu interior, quebrando as
cadeias da iniqüidade e fechando as brechas geradas pela
fraqueza da minha natureza carnal. Tu conheces o mais profundo
do coração dos homens e da sinceridade te agradas. Essa
fraqueza da minha alma precisa ser tratada e transformada na
fortaleza da tua santidade. Entrego-a hoje aos cuidados do teu
Espírito, pois sei que tu me ensinarás a ter domínio sobre tudo o
que me escraviza. Pela fé eu tomo posse da vitória e da
libertação e me coloco como instrumento santo em tuas
soberanas mãos. Que a tua vontade seja feita sempre. Amém.

Julgamento justo
(inspirado em Jo 8: 1-11 – a mulher adúltera)

O pão que alimenta
(inspirado em Mt 14: 13-21
– a primeira multiplicação de pães e peixes)

Aba Pai, tenho me sentido vazio e sem forças para viver de
acordo com o teu propósito para mim. Tenho buscado alimento
em fontes erradas, mas hoje descobri o manancial da vida em ti.
Alimenta a minha alma como tu alimentaste o teu povo faminto
naquela tarde pelas mãos abençoadoras de Jesus. Sei que em ti
está o poder de realizar todos os milagres de que preciso; por
isso te entrego também a preocupação com a minha vida
material. Sei que quando dou a ti o meu insuficiente, tu me
supres com a tua suficiência, e o que vier às minhas mãos
multiplica e sobeja para alimentar outros que estão igualmente
necessitados e famintos. Mata a minha sede da tua verdade com
as águas renovadoras do teu Espírito e ajuda-me a me libertar do
egoísmo e da avareza, a fim de que Ele possa fluir como uma
fonte inesgotável através do meu ser. Meu sonho é poder me
aproximar do teu trono e ter o alimento forte de que necessito
para o meu espírito. Eu te agradeço por me ouvir e por cuidar de
mim, apesar das dificuldades e provas pelas quais eu passo.
Tenho certeza que as superarei de cabeça erguida e serei
aprovado por ti. Sei também que a tua verdadeira prosperidade
atingirá a minha vida quando eu puder pensar e agir como tu.
Faze de mim um instrumento alimentador para os teus filhos.
Amém.

O ensino que vem do trono
(inspirado em Mc 4: 1-20 – a parábola do semeador)

Santo e poderoso Senhor, tu és o semeador e eu, a terra em que a
tua palavra precisa cair e dar frutos. Sei que também está escrito
que aquilo que o homem semear também ceifará. Por isso, venho
a ti para pedir que o dom do teu entendimento atinja a minha
alma, mostrando a ela o tipo de semente que ela tem plantado.
Talvez por esse motivo eu não tenha colhido os frutos que tanto
desejo ver, pois semeei de maneira errada e em terras estéreis.
Agora eu compreendo o valor de ser uma boa terra, pois quando
os frutos das tuas palavras de vida e verdade germinarem no meu
coração, eu também poderei ser um semeador de boas terras.
Quero ser como teus discípulos, que tiveram o privilégio de
conhecer os teus mistérios e deram grandes frutos para a tua
seara. Dá-me a mesma ousadia e a mesma perseverança que tu
colocaste nos seus corações, a fim de que o teu Espírito se alegre
com a minha vida. Em todas as coisas que eu fizer que possa
haver o teu amor, pois eu sei que quando realizo a tua obra com
amor, nada faço aos homens, mas a ti; de ti somente virá a minha
recompensa. Agindo assim, que meus irmãos possam entender o
que tu desejas para eles e consigam compreender que o amor é o
maior adubo para as sementes que plantamos. Dá-me um
coração doador, semeador e abençoador, sobretudo abundante.
Senhor, eu não quero que as sementes do egoísmo, da miséria e
da avareza criem raízes nele. Teu Filho disse que devemos ser
bondosos e misericordiosos como o nosso Pai celeste. Que assim
seja. Amém.

Aba Pai, pelo poder do nome do teu Filho Jesus, libera hoje a
cura sobre a minha cegueira interior, pois tenho consciência da
necessidade de crescer na fé e atingir a maturidade espiritual que
me levará a tomar posse do teu reino. Muitas trevas têm
impedido a minha vida, porém é pela fé em ti que consigo abrir
caminho para o mover do teu Espírito. O pior cego é o que não
quer ver. Entretanto, hoje estou disposto a deixar o orgulho e o
medo que me cegam para a tua verdade. Preciso enxergar o que
até hoje não consegui ver. Só assim, conhecerei a tua verdade e
ela me libertará. Se o teu Filho me libertar, verdadeiramente
serei livre e poderei testemunhar diante de todos os milagres que
fizeste e ainda farás em minha vida. Tenho certeza que ao
obedecer à tua vontade, encontrarei a verdadeira felicidade e não
mais me sentirei impotente e dependente de tudo e de todos. Pelo
contrário, tu agirás através de mim, fazendo-me uma luz para os
que ainda se acham na escuridão. Quero que outros tenham a
mesma alegria que eu ao ter meus olhos abertos para a tua
sabedoria e para a vida eterna. Amém.

Quero ver
(inspirado em Jo 9: 1-41 – a cura de um cego de nascença)

Senhor, tu mesmo disseste que precisa de trabalhadores para a
tua seara e que o Pai tem poder de trazê-los. Assim, peço ao Pai,
em nome de Jesus, que venha levantar os trabalhadores da tua
seara na terra e me ofereço como um deles. Sei que há regras que
tu mesmo deste aos teus para seguirem, pois não se pode
trabalhar para ti sem obedecer a elas. Mas estou disposto a me
entregar nas tuas mãos para que o teu projeto seja cumprido.
Sinto-me pequeno e incapaz de realizar algo para ti, pois a
imaturidade da minha alma me traz insegurança. Entretanto, sei
que tu não escolhes os capacitados, mas capacitas os teus
escolhidos e que se houver boa vontade, será aceita conforme o
que o homem tem, não segundo o que ele não tem. Eu nada sou,
porém, com tua força eu tudo posso. Perdoa minha omissão em
relação aos teus chamados anteriores para minha vida e libertame do comodismo, da indecisão, da rebeldia e do egoísmo, pois
são entraves ao teu mover. Converte-me e serei convertido,
purifica-me e serei purificado, capacita-me e estarei capacitado
para a tua obra. Eu me disponho a largar o que me prende à terra,
a fim de ser um pombo-correio que carrega a tua palavra e a tua
libertação. Usa-me como tu quiseres. Amém.

Envia-me
(inspirado em Mt 10: 5-42 – as instruções para os doze)

Aba Pai, tu puseste a tua autoridade sobre o teu Filho amado
para conceder a vida eterna a todos que lhe deste e, assim,
conhecer-te como o único Deus verdadeiro. Tua glória foi vista
através do teu Filho, pois ele realizou a tua obra e nos deixou a
tua palavra de vida e verdade. Antes de morrer, ele rogou por
nós para que tu nos guardasses do mal e nos desses o teu amor
como vínculo duradouro que nos prende a ti e aos irmãos. A tua
palavra nos santifica e nos protege do mal. O desejo de Jesus foi
que o amor que estava nele esteja em todos nós e nos aperfeiçoe
na unidade e na maturidade, portanto, derrama sobre a minha
vida o teu amor e me faz um continuador dessa grande obra
iniciada por Cristo na terra. Que através do teu amor, o mundo
possa saber que sou um contigo. Como os discípulos foram
chamados de amigos de Jesus, que também eu possa ser
chamado dessa forma por ser fiel e leal ao teu chamado e por ter
o privilégio de conhecer os segredos do teu coração. Aperfeiçoa
em mim o amor verdadeiro, que se torna um escudo protetor à
minha volta contra todos os dardos lançados pelo inimigo. Tu és
este escudo para mim e jamais me abandonará, eu sei. Santificame na tua palavra e faze de mim um elo entre ti e todos os meus
irmãos. Amém.

A oração sacerdotal de Jesus
(Jo 17: 1-26)

Senhor, tu disseste que se os nossos olhos forem bons, nosso
corpo será luminoso; porém, se forem maus, nosso corpo estará
em grandes trevas. Eu sei que só tu podes me conceder a tua boa
visão da vida e das pessoas, pois és o único capaz de abrir meus
olhos espirituais para a beleza da tua verdade e da tua santidade.
Limpa dos meus olhos a corrupção do pecado e dos falsos
ensinamentos, que me fazem perder meu precioso tempo com
aquilo que não edifica e ainda suja as minhas vestes. Pai amado,
leva-me a conhecer com clareza o teu propósito para minha vida,
pois só assim encontrarei a realização que tanto busco. Faze
resplandecer sobre mim a luz do teu rosto e serei salvo. Realiza a
restauração do meu templo interior e dos meus muros destruídos
pela sujeira dos meus olhos carnais. Que meus olhos possam ser
a cada dia mais fortalecidos e clareados pela tua verdade e
santidade, a fim de que a abundância divina possa encher a
minha vida. Que eu possa me ver no espelho dos teus olhos e
seguir tudo aquilo que tu já planejaste para mim. Eu te agradeço
pelo teu amor e pelos teus pensamentos de paz para os meus
caminhos. Amém.

Bons olhos
(inspirado em Mt 6: 22-23 – a luz e as trevas)

Aba Pai, tua palavra nos ensina que a fé pode remover os montes
e lançá-los ao mar. Também nos diz que sem fé é impossível
agradar a Deus, além do que a fé sem obras é morta. Senhor, da
mesma forma que aquele centurião creu na palavra de Jesus e
viu seu servo curado, que eu possa receber com fé a tua
promessa no meu coração, não apenas para agradar-te, mas para
me dar forças para agir corretamente em todas as situações da
minha vida que parecerem impossíveis. Estou disposto a
aperfeiçoar a minha fé em ti através das provas que tu pões
diante de mim. Assim, verei e viverei teus milagres. Com esse
entendimento no meu coração, peço a ti um versículo que venha
hoje de encontro às minhas súplicas e necessidades a fim de que,
profetizando-o com fé, a palavra não volte vazia, pelo contrário,
mostre o teu poder e traga à existência as coisas que não
existem. Creio na tua resposta e na tua vitória para mim. Amém.

A fé que move montanhas
(inspirado em Mt 8: 5-13
– a cura do servo de um centurião)

Senhor, tu tens sido meu refúgio e fortaleza e sei que estás ao
meu lado quando tudo parece escuro e incerto. Muitos podem
não acreditar nas tuas promessas, mas eu sei que tudo o que tu
falaste a meu respeito se cumprirá. Como os discípulos a
caminho de Emaús se sentiram desamparados, frustrados e
decepcionados com a tua morte, pois pareceu uma mentira tudo
o que havias pregado e profetizado, posso me sentir assim
quando não vejo resultado nas minhas petições ou quando
percebo a incredulidade dos que estão à minha volta. Entretanto,
a fé dos discípulos foi reavivada quando tu te mostraste vivo,
cumprindo todas as palavras dos profetas. Eles conheceram a tua
fidelidade e souberam que tu jamais desamparas ou decepcionas
os que são teus. Portanto, Senhor, aviva a minha perseverança e
a minha fé na tua promessa. Mostra-me que tu és capaz de fazer
infinitamente mais do que tudo quanto posso pedir ou pensar,
conforme o teu poder que opera em mim. E o teu Espírito é esse
poder gerador de vida que me faz crer no impossível. Que hoje
ele encha o meu espírito e me leve a conhecer os milagres que tu
separaste para os que te são fiéis. Amém.

Ele jamais nos decepciona
(inspirado em Lc 24: 13-35
– os discípulos no caminho de Emaús)

Senhor, durante as minhas aflições eu clamo a ti, pois só tu
podes acalmar a turbulência à minha volta. Mesmo que tudo ao
meu redor pareça confuso e inseguro, a tua presença comigo me
fará superar o medo e me levará ao meu porto seguro. Ouve,
Jesus, o clamor do meu coração, pois me sinto aflito e
necessitado do teu amor e da tua força e direção. Tu estavas com
teus discípulos no barco quando a tempestade os atingiu, por isso
não pereceram, mas conheceram que a fé na tua palavra é uma
grande arma contra as armadilhas do inimigo. Assim, coloca
hoje na minha boca a palavra correta para me trazer de volta à
bonança e sedimenta a tua autoridade no meu espírito para que
eu possa ver que maior é o que está em mim do que o que está
no mundo. Eu te agradeço pela tua proteção e pela tua mão forte
que me dirige em todos os momentos. Dá-me a tua vitória,
envergonha os meus inimigos e mostra que a tua palavra tem
poder de remover todo obstáculo que se levante contra a tua
vontade. Acalma as águas à minha frente, afasta as nuvens de
chuva e mostra o sol da tua justiça brilhando com intensidade
sobre mim. Amém.

Ele acalma toda tempestade
(inspirado em Mc 4: 35-41 – Jesus acalma uma tempestade)

Pai amado, eu venho a ti com o louvor no meu coração, pois a
certeza de que tu estás comigo me faz ver que já não sou mais a
mesma criatura de antes. Tudo tu renovaste e me colocaste nos
lábios um cântico novo. José recuperou a esperança e a
confiança em Deus quando soube pelo anjo que o Espírito Santo
gerara o milagre em Maria. Por isso, eu te peço que Jesus venha
a fazer parte da minha vida integralmente e me mostre o que é
viver em novidade de vida. Que todos os meus dias estejam em
tuas mãos e que o meu aprendizado contigo seja constante e
seguro nas mãos do teu Espírito. Reaviva em mim os teus dons e
alegra a minha alma com a plena confiança em ti, com a
esperança de um futuro melhor e com a colheita das sementes
que foram plantadas. Amém.

Com Ele, tudo se renova
(inspirado em Mt 1: 18-25 – o nascimento de Jesus Cristo)

Senhor Jesus, hoje eu declaro a minha fé em ti e me rendo à tua
vontade para que o teu Espírito encha todo o meu ser com a luz
da tua presença. Minha alma anseia por ti como terra sedenta,
exausta e sem água; por isso, vem e mata minha sede. Descobri
que só em ti há vida eterna e quero tê-la. Desejo ser teu
instrumento de bênção na terra e reconhecido como teu filho; e
onde eu entrar, que muitos possam dizer: “bendito o que vem em
nome do Senhor”, pois os que te servem são benditos e felizes,
porque são enviados em teu nome como um raio de luz onde há
trevas. Faze-me olhar apenas para o alto, para os teus olhos e
para o teu trono e dá-me a revelação da tua vontade, o
entendimento da tua palavra e a sabedoria para agir de acordo
com ela. Prende a minha mente, a minha vontade e as minhas
emoções a ti e santifica o meu templo interior para tua honra e
glória. Amém.

Bendito o que vem em nome do Senhor
(inspirado em Mt 21: 1-11
– a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém)

Aba Pai, envia a tua ressurreição às áreas mortas da minha alma,
que precisam da presença do teu Filho amado para poderem
alcançar a libertação. Assim, conhecerei os teus mistérios e verei
a derrota de toda a incredulidade que afeta a minha vida. Sei que
muitas vitórias levam tempo para serem conquistadas e trazem
uma luta maior, pois me colocam nas provas da fé e
desenvolvem em mim a autoridade que tu desejas que eu tenha.
Senhor, ajuda-me a ser perseverante, fiel a ti e um guerreiro do
teu amor e da tua fé. Que tu me uses da maneira que tu
planejaste e venhas a trazer as vitórias que necessito para
permanecer firme e forte nos teus caminhos, assim como para
mostrar o teu poder na terra. Responde às necessidades que
tenho colocado em oração na tua presença, pois embora pareçam
pequenas e insignificantes aos homens, sei que tu te preocupas
com o pequeno também. Eu decido hoje descansar em ti naquilo
que não posso realizar com as minhas forças e esperar pelo teu
milagre naquilo que parece impossível. Amém.

Se creres verás a glória de Deus
(inspirado em Jo 11: 1-46 – a ressurreição de Lázaro)

Soberano Deus e Senhor de todas as coisas, eu me prostro diante
do teu poder e entrego diante de ti a minha causa, pois sei que
nada detém a tua vontade de ser realizada. Mesmo que eu tenha
até hoje sentido a dificuldade de realizar os sonhos do meu
coração, tenho a certeza de que para todo o propósito há um
tempo determinado por ti e que nada pode impedi-lo de ser
cumprido. Se for este o teu tempo na minha vida, age com força,
mostra a verdade e liberta-me das cadeias que tentaram me
prender nesta estagnação. Libera teus anjos para guerrear por
mim, abre os meus caminhos e me dá a conhecer a alegria e a
liberdade do teu Espírito. Tu não foste detido naquele túmulo,
pois o tempo da tua ressurreição era chegado. Por isso eu te
confio a minha causa, na fé de que a vitória está ganha e muito
próxima. Amém.

Nada o detém
(inspirado em Jo 20: 1-9 – a ressurreição de Jesus)

Aba Pai, eu te louvo e te agradeço por me escolher neste
momento para te ouvir e receber as tuas revelações. Tudo parece
tão diferente do que já vi ou vivi até hoje, mas sei que tu és um
Deus criativo e que nada se repete contigo. Recebo as tuas
palavras com a inocência de uma criança, pois a bíblia diz que
não haverá impossíveis para ti em todas as tuas promessas.
Também creio que todas as coisas cooperam para o meu bem,
porque esta é a tua vontade e o desejo do teu coração para todos
os homens. Se em meu coração não houver mais a inocência e a
pureza da infância, torna-o novamente puro para que ele possa
abrigar os teus sonhos. Dá-me fortaleza e ousadia para romper as
minhas próprias limitações humanas e os limites impostos pelo
mundo, pois assim como teu Filho Jesus veio para rompê-los e
mostrar o teu poder sobre toda a criação, a minha alma precisa se
acostumar com as visões dos teus milagres. Eu aceito o teu
chamado para mim e me abro para o novo na minha vida.
Amém.

Tudo é possível
(inspirado em Lc 1: 26-38 – predito o nascimento de Jesus)

Senhor, a tua palavra diz que todo aquele que crer em ti jamais
será confundido e que aquele que invocar o teu nome será salvo.
Tu vieste a terra e realizaste muitas curas e libertações,
mostrando que nem o pecado, nem as enfermidades, nem as
coisas do mundo ou das trevas têm poder sobre ti. Tu libertaste
muitos filhos para que pudessem caminhar livremente, sem as
cadeias da paralisia. Dessa forma, Senhor, desejo ser liberto de
tudo o que tem me prendido à indecisão e ao pecado, me
impedindo de conhecer a tua vontade para mim. Sem o toque das
tuas mãos não poderei me sentir uma pessoa útil e realizada
como desejo ser. Sem o poder libertador da tua palavra não
poderei testemunhar de ti. Eu te peço hoje que tenhas
misericórdia da minha vida e me digas o que eu mesmo preciso
fazer para me soltar dessas prisões. Ajuda-me a ver que a fé em
ti abre as portas para a cura que preciso. Eu creio que tudo tu
podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém.

Levanta-te e anda
(inspirado em Mc 2: 1-12
– a cura de um paralítico em Cafarnaum)

Meu Senhor e Deus, perdoa a incredulidade e a falta de
perseverança da minha alma, pois têm me impedido de desfrutar
do melhor da terra que tu reservaste para mim. Assim como
Tomé só creu quando tocou nas tuas chagas, eu me envergonho
do meu posicionamento instável diante de ti e sei que não te
agradas eu viver pedindo sinais para me firmar na fé. Ajuda-me
a entender o que é entrega incondicional; só assim poderei ser
realmente liberto e ter o privilégio de ser chamado de filho de
Deus. Hoje eu me arrependo do que tenho feito, peço teu perdão
e tua força para me posicionar como tu tens esperado que eu
faça. Justifica-me com o teu sangue e veste-me com a armadura
de um guerreiro. A partir de hoje, quero alegrar o teu coração
com as atitudes corretas de um verdadeiro embaixador de Cristo
na terra. Obrigado pela tua libertação e pela tua vitória. Amém.

Bem-aventurados os que não viram e creram
(inspirado em Jo 20: 19-29
– Jesus aparece aos discípulos)

Soberano Senhor e Deus. Sei que hoje tu vens a mim com uma
nova oportunidade de me corrigir dos meus pecados, em especial
em relação à área espiritual. Reconheço em mim o orgulho, a
rebeldia, a crítica, a omissão, o preconceito e a falta de coragem
de assumir a tua verdade, pois até hoje resisti a ela e pratiquei o
que era desagradável aos teus olhos. Sei que tu não te agradas da
idolatria nem da rebeldia. Quando teimamos contigo, não
podemos ir muito longe. Ensina-me a verdade da tua palavra e
liberta-me de todos os conhecimentos mentirosos que
mancharam as minhas vestes com a cor do pecado e turvaram a
minha mente para o teu propósito. Eu entrego a minha alma nas
tuas mãos porque o teu julgamento é justo e imparcial, mas tomo
a decisão de jogar para baixo a minha velha vida e recomeçar a
reconstruí-la sobre outras bases. Não posso mais negar o teu
nome, Jesus, diante dos homens, pois isso faria que tu me
negasses também diante do Pai e dos seus anjos, como está
escrito na tua palavra. Aceita-me como filho e sê meu Pai.
Amém.

Arrependimento sincero
(inspirado em Mt 11: 7-19
– Jesus dá testemunho de João)

Senhor Deus, eu tenho ouvido a tua voz, mas só hoje entendi o
que tu queres realmente de mim. Eu entrego os meus apegos a ti,
sobretudo em relação à minha vida financeira, pois entendi que o
dinheiro não pode ser mais o meu deus. Senhor, outros valores
além dele têm ocupado o teu lugar no meu coração, porém
resolvo me libertar de tudo isso entregando a minha vida a ti e
reconhecendo que todas as ameaças e mentiras que ouvi até hoje
só me afastaram da tua presença e quase me roubaram a
salvação. É por isso que, depois de tanto sofrimento por que
tenho passado, eu me rendo hoje à tua soberania e à tua
misericórdia, sabendo que não ficarei desamparado em nenhuma
área da minha vida e tu tomarás o governo e o domínio sobre
todas elas. Tu derramaste o teu sangue para que eu recebesse a
vida eterna e entendesse qual o meu valor para ti. Faço uma
aliança de fidelidade contigo e peço que tu me dês a
oportunidade de te servir e ser teu instrumento de bênção na
terra. Perdoa-me e dá-me a cada dia o entendimento da tua
vontade. Amém.

A salvação chegou
(inspirado em Lc 19: 1-9 – Zaqueu, o publicano)

Jesus, tu és o Salvador do mundo e aquele que veio nos ensinar o
caminho verdadeiro para o Pai. Toma o meu coração nas tuas
mãos e ensina-me a obedecer-te em relação ao maior
mandamento que é o amor. Tenho muita dificuldade, Senhor, de
perdoar e de amar. Sei que apenas tu és capaz de me libertar
dessas cadeias e me dar a liberdade do teu Espírito. Só assim
poderei caminhar de cabeça erguida entre os meus irmãos. Cura
as minhas dores e feridas e dá-me forças para vencer as
tentações e não repetir os mesmos erros do passado. Sei que não
posso colocar mais a culpa dos meus atos sobre os outros, pois
hoje tu me restituis o livre-arbítrio, que coloca em minhas mãos
a responsabilidade de decidir o meu caminho e a autoridade de
vencer o mal. Ajuda-me a ser manso e dócil nas tuas mãos, de
forma que eu possa conquistar um reino muito maior do que
pensei ter até hoje. Quero ser parecido contigo. Sei que sem ti
nada posso fazer, pois em minha carne não há bem algum, mas
pela força do teu Espírito eu poderei vencer. Recebe a minha
prece e a minha entrega e toma o teu senhorio sobre mim.
Amém.

O perdão é o caminho
(inspirado em Mt 5: 43-48 – O amor ao próximo)

EPÍLOGO
Espero que o Senhor tenha tocado seu coração com cura e
que você tenha descoberto na oração uma arma poderosa para
vencer todas as batalhas e um caminho plano para se chegar ao
altar. Agora, é a prática que vai aperfeiçoá-lo nessa forma tão
certa de se comunicar com Deus.
Jesus nos deu o exemplo, como homem, subindo ao monte
todas as noites para conversar com o Pai. Através desse
diálogo, Ele conseguia forças para trabalhar no dia seguinte e
cumprir Sua missão.
Ele nos ensinou um segredo: “E, quando orardes, não
sereis como os hipócritas; porque gostam de orar em pé nas
sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos
homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a
recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e,
fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai,
que vê em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs
repetições (‘rezas’), como os gentios; porque presumem que
pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois,
a eles; porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes
necessidade, antes que lho peçais” (Mt 6: 5-8).
Ele nos diz que, ao orarmos, devemos entrar no ‘nosso
quarto’, ou seja, entrar no silêncio do nosso espírito e da nossa
alma e ali, em reverência, falar com o Pai. Mesmo que Ele
saiba o que necessitamos, Ele quer nos ouvir, pois a oração, na
verdade, não importa para Deus se a fazemos de boca aberta ou
fechada. Entretanto, isso tem importância para nós, porque
quando verbalizamos o que pensamos ou sentimos,
conhecemos a nós mesmos. Isso nos devolve a autoridade sobre
a nossa própria vida. E o que pedirmos, podemos estar certos
de que receberemos:

• Mc 11: 24: “Por isso, digo que tudo quanto em oração
pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco”.
• Jo 14: 13-14: “E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso
farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me
pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei”.
• Jo 15: 16: “Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo
contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que
vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a fim de que tudo
quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda”.
• 1 Jo 5: 14-15: “E esta é a confiança que temos para com
ele: que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele
nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe
pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe
temos feito”.
Por isso, oramos ao Pai em nome de Jesus. É pelo nome do
Seu Filho que o Pai nos concede o que pedimos.
Que o Senhor o (a) abençoe e conceda seus desejos em
nome de Jesus.

