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Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Colossenses 4:2
Queridos amigos,
Tenho pensado muito sobre oração. Qual é a postura correta para orar? Devemos ficar em
pé, sentar, ajoelhar, levantar nossas mãos, cruzar as mãos, dar as mãos para outros?
Precisamos abrir ou fechar os olhos?
Ao orarmos, nos acheguemos a Deus com corações abertos, gratos e rendidos à sua vontade
com gratidão por sua graça. Considere as palavras abaixo como uma postura espiritual que
devemos adotar quando oramos.
Com propósito: Nos aproximemos com o propósito de nos encontrarmos com Deus, com
corações abertos e levantando nossas vozes em unidade e gratidão por tudo o que Ele tem
nos dado em nossa salvação. Não andemos ansiosos, mas com súplicas sermos gratos pela
sua fidelidade e graça em nossas vidas (Fil. 4.6).
Relacionamento: Construamos um relacionamento com Deus através da oração. Quando
oramos, nossos corações se abrem para deixar que Ele entre e cure nossas vidas quebradas.
A oração pode nos dar a chance de compartilhar nossas preocupações por outros e pelos que
não tem condições de clamar. A oração abre a porta em nosso coração para relacionamento
com Deus. Deus nos ama e quer ter um relacionamento pessoal conosco (1 João 4.10).
Atentamente: Ouvir alguém significa prestar atenção ao que estão dizendo. Quando oramos,
devemos não apenas falar nossas, mas também nos aquietar e ouvir o Espírito Santo com
nossos corações. Devemos prestar atenção à palavra de Deus e realmente ouvir o que ele
está nos dizendo. Quando oramos a palavra de Deus, aprendemos mais sobre Ele e seu
coração por nós (2 Tim. 3.16-17).
Rendição: Render significa desistir da posse de alguma coisa. Ao rendermos nossos corações
e vidas para Deus em oração, estamos entregando completo controle a Ele. Quando nos
achegamos a Deus em oração, estamos dizendo que cremos que Ele tem um plano, que é um
bom plano (Jer. 29.11). Quando nos rendemos à palavra de Deus e Seus caminhos, e oramos
com o coração de Deus, estamos seguindo sua vontade (|Rom. 12.1-2).
Nele nossos corações se alegram,
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