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I Tessalonicenses 5.
“Orai sem cessar”. (v. 17).
O que é orar? Orar é falar com Deus. Tão simples, sem mistérios. Assim como falamos com
um amigo, com toda naturalidade, também devemos conversar com o Senhor. Não devemos
nos preocupar com palavras bonitas, com um discurso com palavras elaboradas e rebuscadas.
Não. O Pai está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade.

O texto básico no diz que devemos orar sem cessar. Isto significa que o orar sem cessar brota
do coração do discípulo que tem intimidade com o Mestre Jesus. Quando temos intimidade
com Jesus, vivemos em constante sintonia com Ele. Oramos em todo o tempo.
Jesus nos deixou o exemplo de uma vida de oração. Ele precisava, sentia necessidade de
estar em comunhão constante com o Pai. Ele, o Filho de Deus sentia esta necessidade, quanto
mais nós que somos humanos, limitados, falhos, quanto carecemos de uma vida de oração, de
intimidade com o Senhor! Quanto mais intimidade você tiver com Senhor, sua vida será mais
abençoada. Morris Cerullo disse: “A oração verdadeira não está relegada a um tempo ou local
específico. É um estilo de vida e deve abranger todas as áreas da nossa vida”.
Quer experimentar uma dimensão espiritual diferente? A partir de hoje tome uma decisão de
viver sempre em intimidade com o Pai, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, através de
uma vida constante de oração. Converse sempre com o Senhor, em todos os momentos,
quando acordar, quando estiver dirigindo o carro, quando estiver no ônibus, na cozinha
preparando o almoço, passando ferro nas roupas, no trabalho, na faculdade e, também reserve
um período para sua devocional diária. Experimente querido irmão, desenvolver uma vida de
oração, e, com toda certeza você irá descobrir o segredo de uma vida cristã vitoriosa.
Reflexão: “A oração verdadeira – que excede a oração comum – é muito mais do que pedir
coisas para Deus. É um relacionamento vivo, essencial, com nosso Pai Celestial. Temos que
aprender a chegar diante d’Ele com a simplicidade de uma criança, com fé, confiando e
sabendo que Ele deseja derramar nas nossas vidas tudo o que nós precisamos”.
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