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Chamados à Vitória – PROGRAMA 006 – 23/12/2015
GRAVADO EM
NO AR EM

: 01/10/2015
: 23/12/2015

TEMA : O VERDADEIRO PROPÓSITO DA ORAÇÃO
TEC - VINHETA DE ABERTURA
TEC – musica tema
APRESENTADOR (A) Bem-vindo ao Chamados à Vitória. Obrigado por sintonizar
em nosso programa. O Chamados à Vitória foi criado especialmente para
homens como você. É uma voz de encorajamento e direção em um mundo onde
muitos perderam seu rumo. Eu Edson Tauhyl, junto com Douglas Pek.
TEC – musica tema – 5s
A – Outro dia eu li a seguinte frase: "Aqueles que oram fazem mais pelo mundo
do que aqueles que lutam".

Fique com a gente enquanto Douglas explica por que é tão importante
contemplar o significado mais profundo da vida e esclarece: "Qual é o verdadeiro
propósito da oração?"
TEC – musica tema
C – Olá, eu sou Douglas Pek. Deixe-me fazer uma pergunta: o que está em sua
mente? O trabalho que precisa ser feito? Algum programa para ser executado?
Talvez você esteja olhando para o seu relógio e pensando no próximo
compromisso em poucos minutos.
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Entendo. Nós, homens somos focados no ‘fazer’, e não apenas porque
precisamos prover para nossa família. Eu gosto de me manter ativo e
certamente não há nada de errado em ser responsável e fazer o que é esperado
de você. Mas há mais na vida do que o ‘fazer’. Levei algum tempo para entender
que fazer as coisas não é o principal objetivo da minha vida. Você e eu
nascemos para nos relacionarmos com outras pessoas. E o mais importante de
todos os relacionamentos é com o nosso Criador. Deus nos criou para amar e
desfrutar dEle para sempre. Ele nos deu a oração para nos comunicarmos com
Ele. Se você tem dificuldades com a oração ou ainda não sabe como orar, não se
preocupe. Tem uma história engraçada sobre uma pessoa que estava
aprendendo sobre a Bíblia e a vida cristã. Na primeira vez que ela foi orar em
voz alta com um amigo, ela não tinha ideia de como terminar e simplesmente
disse: “Isso é tudo, Senhor. Câmbio, desligo”.
A – Continuando nossa conversa, Douglas, como você responder à pergunta, o
que é oração?
C – Quando falamos, algum tempo atrás, sobre desenvolver um relacionamento
com Deus, falamos sobre três passos a seguir em nosso momento a sós com
Deus. O primeiro é fazer perguntas sobre a passagem lida, o segundo é
encontrar o ‘melhor’ verso ou o ‘melhor’ pensamento e o terceiro é se comunicar
com o Senhor expressando o que sentimos que Ele nos mostrou. Em outras
palavras, a oração é a comunicação com Deus. Creio que a oração também tem
três elementos principais adoração, confissão, e pedidos.

Demorou anos para eu aprender que o que Deus realmente queria era passar
tempo comigo. Isso é um pensamento incrível, não é? - Deus... quer passar mais
tempo com você também! Eu acho que esse pequeno texto que lerei a seguir
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descreve o que Deus quer dizer a você e a mim:

"Meu filho,
Você sabe o quanto eu te amo? Não se deixe enganar e não tenha medo, porque
eu nunca vou deixar de te amar. Você é meu filho! Eu estou trabalhando em sua
vida, porque você é meu filho. Clame a mim. Gosto de ouvi-lo orar. Eu criei você
para que possamos caminhar juntos e conversar juntos muitas vezes. Eu
recompenso aqueles que Me buscam de coração.

Você é meu filho. Eu te amo como um dos meus filhos. Nada pode mudar isso.
Não tenha medo e nem fique ansioso. Todos os seus pecados foram perdoados e
eles foram lançados longe da minha vista. Nada que você faça vai mudar o
quanto eu te amo."

TEC – vinheta (transição)

A – Você está ouvindo Chamados à Vitória um programa para os homens que
querem ter sucesso na vida. O tema de hoje é "O verdadeiro propósito da
oração."

Nunca tantas pessoas se sentiram tão solitárias quanto nos dias de hoje, apesar
dos muitos métodos de comunicação estarem disponíveis. Mas isso pode mudar.
Você pode contar conosco porque queremos ajudá-lo a encontrar o caminho de
volta a casa de nosso Pai Celestial.

A história de nosso programa hoje veio do livro ‘Cada homem um guerreiro’ de
Lonnie Berger. Você pode saber mais a respeito desse livro visitando nosso site:
www.transmundial.org.br/chamadosavitoria.
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Voltamos com Douglas Pek.

TEC – vinheta (transição)

C - Sabe, no momento em que você começar a entender como Deus te ama
sincera e profundamente, seu relacionamento com ele vai mudar para sempre.
Amigo, você vai querer adorá-Lo. Deixe-me dizer como isso acontece:

Quando minhas filhas eram pequenas, tínhamos momentos ‘pai e filhas’ toda
semana. Íamos para uma lanchonete Mc Donald’s próxima de casa para comprar
Mc Lanche Feliz. Nessa idade era tudo o que elas queriam, passar algum tempo
com o papai e um McLanche Feliz.

À medida que cresciam seus desejos e pedidos foram mudando. Durante a
adolescência pediram roupas, computadores, um vestido de baile e depois um
carro. Agora que são adultas, minhas filhas ligam pra casa por outros motivos.
Recentemente suas conversas têm sido a respeito de parceiros para o resto da
vida, carreira e orçamento doméstico.

As minhas filhas já não pedem mais um Mc Lanche Feliz, agora eles só precisam
conversar, compartilhar o que vai em seus corações, suas lutas, medos e
alegrias. Às vezes, elas até pedem um conselho! (risada)

O mesmo acontece com Deus em nossas orações. Em nossos primeiros anos
como um cristão, nossas orações são principalmente pedidos a Deus. E não há
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problema nisso. Ele está a nos ensinar que podemos realmente confiar nele e
que suas promessas são verdadeiras. Mas à medida que crescemos e
amadurecemos, a nossa vida de oração também deve mudar. Devemos sempre
dizer a Deus as nossas necessidades. Mas alguns cristãos estão presos em uma
adolescência espiritual permanente. Eles continuam somente pedindo
‘bugigangas’ a Deus, como se Ele fosse uma espécie de Papai Noel espiritual.
Fazendo isso eles perdem as alegrias de um relacionamento espiritual maduro.

A – Talvez devêssemos fazer a pergunta: O que podemos fazer para crescer em
nossa compreensão do que realmente importa na vida... e o mais importante, o
que realmente importa para Deus?
C - Lembre-se do ‘Algo mais’ que todo homem precisa: amar a Deus. É a base
para toda a sua vida cristã. Jesus disse isso claramente: “Ame o Senhor, o seu
Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu
entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento”. (Mt 22:37.38)
A – Será que realmente podemos fazer algo específico para desenvolver esta
relação de amor? - Eu acho que é como crescer.

A semente que é semeada é alimentada através de chuva, sol e nutrientes no
solo. É um processo. Portanto, não desanime se demorar algum tempo para que
essa relação cresça e amadureça - até que você possa realmente aproveitá-la.
Nesse meio tempo nutra-se com a leitura da Palavra de Deus; tenha comunhão
com outros cristãos; e ore - falando com Deus sobre o que você sente que Ele
está colocando em seu coração.
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TEC – vinheta (transição)

A – Deus responde às orações! Ele é um bom pai e quer dar apenas coisas boas
para seus filhos e falaremos mais sobre isso em instantes.

Antes quero lembra-lo que a maior parte do conteúdo do programa de hoje está
no livro ‘Todo homem um guerreiro’ de Lonnie Berger. Você pode saber mais a
respeito

desse

livro

visitando

nosso

site

www.transmundial.org.br/chamadosavitoria.

TEC – vinheta (transição)

A – Aqui está Douglas Pek para falar mais sobre o tema de hoje em nosso
programa

C – Nós temos falado sobre o verdadeiro propósito da oração... e não é sobre eu
conseguir o que eu quero de Deus, mas sobre o desenvolvimento de um
relacionamento profundo com Ele. Esse é o tipo de oração que chamamos de
adoração... que inclui louvor, agradecimento e tempo para ouvir de Deus.

Oração de adoração é louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele está fazendo
em você. A oração também tem a ver com nos colocarmos na presença de Deus
para derramar nosso coração diante dEle. Eu costumava pensar que a oração
tinha a ver somente comigo. Mas quando você e eu falamos com o Senhor,
quando derramamos nossos corações diante dEle, na verdade, é algo que tem a
ver com Deus também. Como um pai Ele anseia por nossa comunhão e nunca se
cansa de ouvir sobre nossos medos, alegrias, lutas ou desejos.
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A – Oração de adoração também tem a ver com agradecer a Deus pelo que Ele
tem feito em sua vida. Sempre que eu estou me sentindo desanimado, passo
algum tempo agradecendo ao Senhor, e pensando em tudo com o que Ele tem
me abençoado. O desânimo geralmente vai embora. No livro de Salmos, lemos:
"Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me..." (Salmo 50:23)

C – Levei muito tempo para aprender que a oração também significa escutar.
Ouvir a Deus em nossos momentos de comunhão a sós com Ele, é uma parte
importante de se aprender a tomar boas decisões. Pode ser que você até já sinta
o que Deus quer dizer a você através da leitura de Sua Palavra, mas Deus
também fala aos nossos corações através da calma voz do Espírito Santo. Se o
que você ouve está de acordo com o que você lê na palavra de Deus, anote o
pensamento e busque conselho de um cristão maduro sobre a decisão a tomar.
Se o que você ouviu vem realmente do Senhor, será confirmado ao longo do
tempo.

Quero sugerir que a sua comunicação com Deus inclui esses três elementos: a
adoração, confissão e petições.
Adoração inclui louvor, agradecimento e escuta;
A confissão é o reconhecimento de suas fraquezas e pecados e o pedido de
perdão a Deus;
Petições são os pedidos por sabedoria em questões financeiras, em questões de
família e em outros relacionamentos e acontecimentos em sua vida.
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A – Uma história que realmente toca meu coração é sobre o momento em que o
apóstolo Paulo, em uma cela suja em Roma, escreveu uma carta tão cheia de
alegria e confiança que se poderia pensar que ele estava passando pelo melhor
momento de sua vida.

C – E sabe de uma coisa? Ele estava passando pelo melhor momento da vida!
Ele teve seu primeiro encontro com Cristo na estrada para Damasco. Através de
anos de ministério, com muitas provas e muita perseguição, ele atingiu a
maturidade verdadeira em Cristo. Paulo sabia, sem dúvida que o Seu Deus era
fiel e poderoso. Portanto, ele podia escrever com tanta confiança para a igreja
em Filipos: “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e
súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de
Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês
em Cristo Jesus”. (Fil 4:6.7)

Vamos parar para pensar sobre estes dois versos e lembrar nossas perguntas:
a) Encontrei algum mandamento a obedecer?
b) Encontrei alguma promessa pra mim?
c) Encontrei algum pecado a evitar?
d) Encontrei alguma aplicação prática pra minha vida?
e) Encontrei algo novo a respeito de Deus que devo aprender?

A – Encontramos dois mandamentos nesses versos: ‘Não andem ansiosos’ e
‘apresentem seus pedidos a Deus’.
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C - Ansiedade pode facilmente nos deixar cegos a ponto de não podermos ver
nada além de nossas circunstâncias. É aí que precisamos tomar uma decisão.
Precisamos dizer NÃO aos nossos sentimentos de ansiedade e sim ao nosso Pai
que nos ama e tem tudo sob seu controle. Nós podemos derramar nossos
corações diante dEle e confiar que Ele cuidará da situação.

A promessa é a paz de Deus. Ele guardará os nossos corações e mentes. Em vez
de ficarmos desesperados e fora de controle, devemos declarar nossa confiança
em Deus. Começamos a pensar com um propósito sabendo que "Deus age em
todas as coisas para o bem daqueles que O amam" (Rm 8:28) E nós
experimentamos a paz!

Há um pecado a evitar? Definitivamente! Se desobedecemos a ordem de não se
preocupar, mas a orar, nos tornamos uma vítima de nossos medos. Então, nós
facilmente podemos cair na armadilha de Satanás e desonramos a Deus...
deixando de lado a nossa fé n'Ele.

Antes de fazer as duas últimas perguntas, vamos ouvir o versículo da Bíblia
novamente: : “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração
e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de
Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês
em Cristo Jesus”. (Fil 4:6.7)

A – A próxima pergunta é há alguma aplicação prática pra minha vida? Como a
colocamos em ação?
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C - Cada um de nós tem os desafios e dores... os quais somos convidados a
levar a Deus em oração para receber a Sua paz.

E a última pergunta: Existe novo a respeito de Deus que devo aprender?
Bem, aqui está o que eu penso: O que eu nunca consigo compreender
plenamente o fato incrível de que o nosso Deus é tão poderoso ainda se
relaciona no nível pessoal. Ele criou o Universo inteiro somente com sua palavra
e ainda se preocupa com as necessidades de cada um de Seus filhos. Um Deus
digno de nossa adoração e louvor!

TEC – música tema

A – Chegamos ao fim de nosso programa Chamados à Vitória de hoje.
Eu sou Edson Tauhyl, e em nome da RTM Brasil agradeço por ter ouvido o
programa Chamados à Vitória. Que Deus o abençoe.
TEC – música tema
Esse programa foi apresentado por Edson Tauhyl e Douglas Pek
Na mesa de som: Tiago Parisi
TEC – vinheta de encerramento

