IGREJA BATISTA DO CAMINHO
Rua Monsenhor João Coutinho, 205
Treze de Maio - João Pessoa - PB

PALAVRA: O PODER DA ORAÇÃO NO EVANGELISMO
INSPIRAÇÃO: TIAGO 5.13-18
Jesus enviou os seus discípulos a pregar o Evangelho e a trazer sinais da vinda
do Reino de Deus: curas, vida e libertação (Mateus 10.7-8). É importante
ressaltarmos que o evangelista deve sempre estar conectado com Deus através
da oração, para que sua evangelização seja eficaz, visto que a oração é poderosa
em seus propósitos. Vejamos:
1 | A oração traz cura (Tiago 5.15)
Um dos sinais marcantes do ministério de Jesus foi o dom da cura, tanto que Ele
sempre associou a evangelização à curas. Devemos orar pela saúde de todos os
enfermos durante a evangelização.
2 | A oração traz vida (1 João 5.16-17)
Existem pessoas caminhando para a morte e com o coração duro para o
evangelho, mas a Bíblia diz que é possível alguém abrir os olhos para a
necessidade de arrependimento mediante a oração persistente de um justo.
3 | A oração traz libertação (Mateus 17:21)
Jesus disse que alguns demônios são persistentes em possuir as pessoas para
fazerem o mal e as prenderem em maldições, enfermidades, vícios e pecados,
mas que sairão mediante a perseverança na oração e no jejum.
Compartilhe: conte uma experiência de resposta de oração (cura, arrependimento,
libertação, etc.) que você (ou alguém que você conheça) já teve.
Convite
Deus sempre ouve todas as nossas orações. Alguém orou para que você
estivesse aqui hoje e tivesse a oportunidade de ser salvo. Nós somos salvos
entregando nossas vidas para Jesus. Você deseja recebê-lo hoje, como Senhor e
Salvador de sua vida?
Avisos
Oração #Eletrizante: 28 de abril, às 22h
Fruto Fiel: 29 de abril, às 18h30
Coquetel das Mães: 12 de maio, às 19h | Investimento: R$ 20,00
Congresso Missionário Nordestino: 18 a 20 de maio | Investimento: R$ 120,00

