13º dia – Sábado (17/03)
Juntos orando pelos nossos lideres
At 4:29-33 Agora, Senhor, considera as ameaças
deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua
palavra corajosamente.
Estende a tua mão para curar e realizar sinais e
maravilhas por meio do nome do teu santo servo
Jesus".
Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam
reunidos; todos ficaram cheios do Espírito Santo e
anunciavam corajosamente a palavra de Deus.
Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o
coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa
alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o
que tinham.
Com grande poder os apóstolos continuavam a
testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e
grandiosa graça estava sobre todos eles
Orar pelos nossos líderes é um mandamento. ITm 2:12 Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas,
orações, intercessões e ação de graças por todos os
homens; pelos reis e por todos os que exercem
autoridade, para que tenhamos uma vida tranqüila e
pacífica, com toda a piedade e dignidade.
Aqui nós encontramos dois mandamentos
importantíssimos:

1.

2.

Um mandamento geral – orar por todos os homens
V 1 Antes de tudo, recomendo que se façam
súplicas, orações, intercessões e ação de graças
por todos os homens;
Um mandamento mais específico – orar pelos
nossos lideres. V 2 pelos reis e por todos os que
exercem autoridade, para que tenhamos uma vida
tranqüila e pacífica, com toda a piedade e
dignidade.

Devemos ter o compromisso de orar pelos nossos
lideres porque eles têm as mesmas fraquezas que
nós. Tg 5:17 Elias era humano como nós.
Mais uma vez Paulo fala sobre o nosso
compromisso de orar pela igreja e pelos nossos
lideres da igreja. Ef 5:18-19 Orem no Espírito em
todas as ocasiões, com toda oração e súplica; tendo
isso em mente, estejam atentos e perseverem na
oração por todos os santos. Orem também por mim,
para que, quando eu falar, seja-me dada a
mensagem a fim de que, destemidamente, torne
conhecido o mistério do evangelho,
1.

O compromisso geral de orar por todos os santos
V18 Orem no Espírito em todas as ocasiões, com
toda oração e súplica; tendo isso em mente,
estejam atentos e perseverem na oração por todos
os santos.

2.

O compromisso específico de orar pelos lideres
V19 Orem também por mim, para que, quando eu
falar, seja-me dada a mensagem a fim de que,
destemidamente, torne conhecido o mistério do
evangelho,

Esta oração pelos nossos lideres deve ter pelo
menos objetivos poderosos:
1.

2.

3.

Para estes lideres viver uma vida piedosa, digna,
tranquila, pacifica e exemplar.
Para continuarem a crescer no conhecimento do
Senhor, na revelação dos mistérios de Cristo e na
unção do Espírito Santo.
Para ter ousadia, coragem e graça ao testemunhar
do evangelho.

Neste texto de Atos dos apóstolos aprendemos três
lições fundamentais:
A primeira lição. É que orar juntos pelos nossos
lideres realmente faz a diferença
A segunda lição. É que precisamos ter a mesma mente
e o mesmo coração.
A terceira lição. É que devemos orar pelos mesmos
objetivos.
Se assim o fizermos:
Teremos um ano de 2018 com um grande avivamento
do Espírito Santo

Muitos milagres irão acontecer no nosso meio em
nome de Jesus
A gloria do Senhor será manifestada na cidade
Curitiba
Será um ano de muita graça de Deus na vida de todos
nós
Todos cheios do Espírito santo o tabernáculo vai
tremer de tanto poder de Deus.

