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trabalho sem oração, nem religião sem
oração. Ele ri de nossas lutas, mofa de nossa
sabedoria, mas treme quando oramos.”

Orar por um Impacto

A Igreja Pentecostal Unida Internacional
lançou uma ousada iniciativa chamada
“Impacto Global.” Mencionei isto na última
Global Connection (Conexão Global). Nossa
visão é duplicar em menos de dez anos. Eu
os encorajo a estabelecer alvos em cada área
que possa ser medida: pessoas recebendo o
Espírito Santo; pessoas sendo batizadas no
nome de Jesus; número de igrejas e pontos
de pregação. É claro que entendemos que
este tipo de programa requer muito
trabalho e oração. Embarcamos em um
programa de trinta dias de oração e jejum
no começo deste ano. Eu os encorajo a ter
tempo regular de oração e jejum agora e
durante o ano. Vamos orar por um impacto
global!
“E perseveravam na doutrina dos apóstolos,
e na comunhão, e no partir do pão, e nas
orações.” (Atos 2:42). Nesta descrição da
igreja primitiva, quatro pilares são
identificados: doutrina, oração, comunhão e
doação. A oração é uma necessidade para
avançar. A igreja está apta a invadir o
território do inimigo, através da oração
intercessória.
Samuel Chadwick disse: “Uma preocupação
do diabo é manter os cristãos sem orar. Ele
não teme estudos sobre falta de oração,

Pregador, ore para que o Senhor lhe dê
portas abertas; corações abertos; e lhe unja
ao você abrir a boca para ministrar. Jesus
disse, “Minha casa será chamada casa de
oração para todos os povos.” (Veja Marcos
11:17, NKJV.)
William Carey é considerado o pai das
missões modernas. Quando jovem, ele
trabalhou em uma pequena fábrica de
calçados. Tomando pequenos pedaços
descartados (sobras) de couro para sapatos,
ele construiu um globo. Em seguida,
marcou com tinta o contorno dos
continentes e vários países em seu globo de
couro cru. Diz‐se que suas lágrimas de
intercessão pelo mundo literalmente
borraram o contorno das nações em seu
globo feito à mão. Ele tornou‐se um
missionário para a Índia e mudou o curso
da história das missões através do mundo.
A Igreja começou com líderes reunidos no
cenáculo, em uma intensiva reunião de
oração. O Espírito Santo foi derramado.
Almas foram ganhas através da pregação
ungida da Palavra de Deus. A Igreja estava
estabelecida. A oração permaneceu como
uma prioridade na igreja primitiva, tanto
entre os líderes, como entre os membros. A
liderança sempre mostrava o caminho da
oração.

Os líderes reenfatizaram suas prioridades
em Atos 6. A oração estava no topo das
prioridades ministeriais. Homens de Deus
declararam sua principal preocupação no
ministério, como:

Dedicarnos à oração e ao
ministério do Mundo.

Vesta Mangun, em sua lição “Liderança em
Oração – Exemplo Indispensável”, nos diz
que você pode: Medir seu amor por seu
povo pela sua vida de oração. Medir sua
preocupação por seu povo através de sua
vida de oração. Medir sua visão para o seu
povo através de sua vida de oração. Medir
sua liderança sobre seu povo através de sua
vida de oração.
O Profeta Samuel considerava ser um
pecado não orar pelo povo que ele estava
liderando. “E, quanto a mim, longe de mim
que eu peque contra o SENHOR, deixando
de orar por vós; antes, vos ensinarei o
caminho bom e direito.” (1 Samuel 12:23).
Quando vocês se reunirem para um
encontro Nacional, Regional ou Local de
líderes, certifiquem‐se de que a oração tome
a maior parte da agenda de reuniões. A
oração mostra de quem você está
dependendo. Quando você ora, você está
mostrando que está dependendo de Deus.
Discutir e decidir coisas (concernentes ao
reino), sem oração, mostra que você está
dependendo de suas próprias habilidades.
Faça da oração uma prioridade! O Rev. H.
E. Scism disse: “A ‘casa de força’ da Igreja
não é a sala da direção, mas a sala de
oração.”
Os
líderes
devem
também
estar
comprometidos com o jejum. Jejuar deve ser

uma atividade regular e normal para os
líderes. Oração e Jejum se encaixam como as
peças de um quebra‐cabeça. Eles são
parceiros matrimoniais no espírito. Eles
andam juntos, de mãos dadas. O jejum é
uma disciplina espiritual vital para todos
nós. Ele é hoje tão relevante quanto sempre
foi. Jesus não disse: “Se jejuardes” Ele disse
“Quando jejuardes...” (Mateus 6:16). O
Apóstolo Paulo jejuava frequentemente,
porque ele disse, com relação a sua vida:
“em jejum, muitas vezes” (2 Coríntios
11:27). Ele também declarou: “Antes,
subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão,
para que, pregando aos outros, eu mesmo
não venha de alguma maneira a ficar
reprovado.” (1 Coríntios 9:27).
“Ainda assim, agora mesmo diz o
SENHOR: Convertei‐vos a mim de todo o
vosso coração; e isso com jejuns, e com
choro, e com pranto.” (Joel 2:12).
Lembre‐se; “O diabo está em constante
conspiração contra um pregador que
realmente ora, porque tem‐se dito que o que
um ministro é no seu quarto de oração é o
que ele é, nem mais, nem menos.” (Vance
Havner)

Orar por unidade,
reavivamento global e
evangelismo.

“Finalmente, queridos irmãos, ao chegar ao
final desta carta, eu vos peço que oreis por
nós. Primeiro, orem para que a mensagem
do Senhor seja espalhada rapidamente e
triunfe aonde ela for, ganhando conversos
em toda parte, da mesma forma que ela fez
convosco.” (2 Tessalonicenses 3:1, TLB).

