
ele, para que possa apresentar o Evangelho e libertar as 
pessoas do domínio do Diabo.

Eu me importo com missões? Oro pelos nossos 
missionários? Oro pela salvação dos sem Deus? Oro por 
intrepidez para falar de Cristo aos meus amigos, 
vizinhos e familiares? 

Priorize a oração individual e comunitária!
- Assuma o compromisso de orar sempre por missões, 
missionários e pessoas a serem salvas.
- Participe das nossas reuniões de oração dominicais.
- Aproveite as oportunidades para orar com e por 
alguém.
- Visite nossa sala de oração e ore por algum motivo 
deixado lá.
- Estimule e pratique a oração em sua koinonia.
- Ore a cada dia pelos motivos de oração do nosso 
boletim de oração.
- No próximo programa de oração da igreja, decida 
participar!
- Compartilhe seus motivos de oração.
- Ore sempre!

Que tal orarmos juntos: “Pai, incomoda-nos para 
que nos importemos e oremos em todo tempo”! 

Como somos propensos a não orar! Não me re�ro 
apenas à falta de uma participação maior nossa nos 
programas de oração comunitária da IBFonte. Por mais 
incrível que isso possa parecer, nesta vida tão atribulada 
onde cada vez mais somos tentados a ocupar mais e mais 
nosso tempo com vários compromissos, deixamos de 
lado o que poderia nos trazer sabedoria e provisão para 
todas as coisas e mais ousadia e intrepidez na 
evangelização. Nosso maior problema não é, certamente, 
a falta de conhecimento sobre o que é a oração e nem 
tampouco sobre como devemos e podemos orar. 
Tendemos a ser negligentes e pouco dependentes da 
su�ciência daquele que nos manda orar sempre, numa 
atitude de sujeição à Sua vontade, provisão e proteção.

Re�ita sobre este texto:
...com toda oração e súplica, orando em todo tempo 

no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e 
súplica por todos os santos e também por mim; para que 
me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com 
intrepidez, fazer conhecido o mistério do evangelho. – Ef 
6.18,19

Somos encorajados por Paulo a orar em todo o 
tempo (tanto regular quanto constantemente); com 
toda oração e súplica (através da oração individual e 
comunitária e de formas variadas); com toda 
perseverança (porque precisamos, como bons 
soldados, vigiar, sem esmorecer ou adormecer) e por 
todos os santos (já que a unidade da Igreja, tema da 
carta aos Efésios, deve ser re�etida nas nossas orações).

Note, ainda, que Paulo admite sua necessidade de 
força para permanecer �rme contra o inimigo e revela 
humildade ao pedir que seus amigos orem com ele e por 
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