oraÇÃo em foco

Sobre o que
Ellen White
orava?

Ellen White abria o coração a Deus
em oração como fazemos com nossos
melhores amigos. Ela ﬁcava ansiosa por
louvar Jesus em suas orações e não tinha
vergonha em expressar seu profundo
amor por Ele. Certa vez, ela parou bem
no meio do seu sermão e, olhando para
o céu, disse “Oh Jesus, como eu te amo!”
Mais tarde alguém lembrou que o céu se
aproximou no dia que Ellen White parou
seu sermão para dizer a Jesus que O
amava.
Muitas das orações de Ellen White
foram impressas em livros. Ela cria que
Jesus podia ajudá-la quando tinha que
tomar uma decisão difícil, e sempre
pedia a Ele sabedoria e guia. Certa vez,
ela disse em oração: “Eu não posso
fazer qualquer decisão até saber a Tua
vontade.”
Ellen White começou a orar pelos
seus amigos quando era muito jovem,
e continuou a orar pela salvação deles
durante toda sua longa vida. Ela teve a
alegria de ver muitos de seus amigos,
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que pareciam não se importar em
seguir a Jesus, se tornarem cristãos. Ela
freqüentemente orava para que Jesus a
ajudasse a falar e escrever palavras que
ajudassem alguém a aceitar o Senhor e
começar a viver por Ele.
Uma manhã, em 1849, Ellen White
foi visitar sua mãe em Gorham, Maine.
Ela encontrou sua mãe sofrendo muito de
um pé inﬂamado e inchado, resultado de
ter pisado em um parafuso enferrujado.
Os vizinhos sugeriram muitos remédios,
mas nada ajudou. Ellen White se
sentiu impressionada a orar para Deus
preservar a vida de sua mãe curando
seu pé. Vamos ver o que a própria Ellen
descreveu do que aconteceu depois:
“Com um profundo senso de
minha indignidade, eu ajoelhei aos pés
de minha mãe e [pedi] que o Senhor a
tocasse com Seu poder curador. Todos
críamos que o Senhor [ouve] a oração.
Com o Espírito do Senhor sobre mim,
eu a ordenei no nome do Senhor que
levantasse e andasse. Seu poder estava
no quarto...”*
A mãe de Ellen levantou, caminhou
pelo quarto, e anunciou que a dor havia

sumido! Sua inﬂamação estava completamente curada, e gritos de louvor subiram a Jesus. A mãe
de Ellen não teve mais problema com seu pé.
Às vezes, especialmente depois do marido de Ellen White falecer, ela se sentia muito
sozinha, e achava que ninguém a entendia nem as suas responsabilidades. Durante um desses
“momentos de solidão”, ela escreveu, “Meu amigo é Jesus, Ele, e Ele somente, pode me
ajudar.”**
Ellen White amava falar através da oração com seu melhor Amigo, Jesus!

*Adaptado de Life Sketches of James White and Ellen White, ed. 1880, p. 261.
**MS 154, 1907, 1 de janeiro- 30 de março, 1907, introdução ao diário, Cartas e Manuscritos não publicados.

Oração Respondida
“As crianças e os jovens podem ir ter com Jesus com suas
preocupações e perplexidades, sabendo que Ele lhes respeitará
os apelos, dando-lhes exatamente aquilo de que necessitam.
Sede fervorosos; sede resolutos. Apresentai a promessa de Deus,
e depois crede sem uma dúvida. Não espereis sentir emoções
especiais antes de pensar que o Senhor responde. Não estipuleis
certa maneira pela qual o Senhor deva operar em vosso favor, antes
de crerdes que recebeis as coisas que Lhe pedis; mas confiai-Lhe
na palavra, e deixai tudo nas mãos do Senhor, com plena fé de que
vossa oração será honrada,e a resposta virá mesmo no momento e
pela maneira que vosso Pai celeste vê ser para o vosso bem; e então
Mensagens aos
aos Jovens,
Jovens, p.
p. 123.
123.
vivei segundo as vossas orações.” — Mensagens
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Douglas – “Mãe! Eu vou colocar o
Bilu em um concurso para cachorros! Ela
vai vencer, e eu vou ganhar um grande
prêmio.”
Mamãe – “Espere aí. Tudo bem se
você quiser colocar a Bilu na competição,
mas acho que ela não ganhará nada. O
único prêmio que ela poderia ganhar seria
de cachorro mais sujo da cidade. Você não
cuida bem dela.”
Douglas – “Ah, não importa se Bilu é
suja. Ela irá ganhar da mesma forma.”
Mamãe – “Como você pode ter tanta
certeza?”
Douglas – “Eu vou pedir a Jesus para
fazê-la ganhar.”
Mamãe – “Ah, então é isso! Mas você
está esquecendo algo. Todos os outros
meninos e meninas estarão fazendo a
mesma oração! E isso será difícil para os
anjos decidirem, você não acha?”
Douglas não tinha pensado nisso
antes.
Mamãe – “E tem mais. Você não
pode só pedir para Jesus fazer seu
cachorro ganhar um prêmio e depois não
fazer nada para isso acontecer.”
Douglas olhou triste para sua cachorra
desarrumada, que só abanou o rabo.
Mamãe – “Mas eu posso te dizer
como Bilu pode ganhar.”
Douglas – “Como?”
Mamãe – “Bom, a Bíblia diz que
‘a fé sem obras é morta.’ Isso significa
que você tem que trabalhar junto com a
oração para algo bom assim acontecer.”
Douglas – “Mas o que posso fazer?”
Mamãe – “Muita coisa. Primeiro,
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você pode pegar um bom sabão e água
e lavar toda a sujeira que está grudada
nas costas da sua cachorra. Depois, pode
pegar uma escova e tirar todos seus pêlos
soltos. E depois poderá escová-los até
que eles brilhem como os de uma Collie
deveria.”
Douglas – “Isso é muito trabalho.”
Mamãe – “É claro. Isso é exatamente
o que eu quero dizer. Você não pode
apenas orar por um prêmio. Orar é bom,
mas você deve trabalhar também. Sua fé e
seu trabalho devem estar juntos.”
Douglas – “Talvez você esteja certa.
Começarei logo de manhã.”
E foi isso que Douglas fez! E quem
diria, Bilu ganhou dois prêmios. Ela não
somente ganhou pelo cachorro com maior
cauda, mas também ganhou primeiro
lugar por ser o cachorro mais bonito do
concurso.
E foi assim que Douglas aprendeu
que ele tinha que fazer a sua parte se
quisesse suas orações respondidas.

Adaptado de Uncle Arthur´s Storytime, vol 3, por Arthur
Maxwell.

Você já imaginou sobre o que orar? Nessa citação, Ellen White nos encoraja a
contar pra Deus nossas necessidades, dizer a Ele por que estamos felizes, o que nos
entristece, por que estamos preocupados, e o que nos assusta. Essa pode ser uma
lista bem longa, mas Deus nunca fica entediado ao ouvir o que temos a dizer a Ele.
“Exponde continuamente ao Senhor vossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados
e temores. Não O podeis sobrecarregar; não O podeis fatigar. Aquele que conta os
cabelos de vossa cabeça, não é indiferente as necessidades de Seus filhos. “Porque
o Senhor é muito misericordioso e piedoso.” Tia. 5:11. Seu coração amorável se
comove ante as nossas tristezas, ante a nossa expressão delas. Levai-Lhe tudo quanto
vos causa perplexidade. Coisa alguma é demasiado grande para Ele, pois sustém os
mundos e rege o Universo. Nada do que de algum modo se relacione com a nossa
paz é tão insignificante que o não observe. Não há em nossa vida nenhum capítulo
demasiado obscuro para que o possa ler; perplexidade alguma por demais intrincada
para que a possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde
de Seus filhos, ansiedade alguma lhe atormentar a alma, nenhuma alegria possuí-lo,
nenhuma prece sincera escapar-lhe dos lábios, sem que seja observada por nosso
Pai celeste, ou sem que Lhe atraia o imediato interesse. Ele “sara os quebrantados
de coração e liga-lhes as feridas”. Sal. 147:3. As relações entre Deus e cada pessoa
são tão particulares e íntimas, como se não existisse nenhuma outra por quem Ele
houvesse dado Seu bem-amado Filho.” Caminho a Cristo, página 100.

“Nada do que de algum modo se relacione com a
nossa paz é tão insignificante que o não observe.”
Não são pensamentos bonitos? Deus se preocupa com você tanto que Ele até
sabe quando você perdeu um ou dois cabelos! Isso com certeza é muito íntimo
e próximo, que é exatamente onde Deus quer estar.
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“A confissão verdadeira tem sempre caráter específico e faz distinção de pecados.
Estes podem ser de natureza que devam ser apresentados a Deus unicamente;
podem ser faltas que devam ser confessadas a pessoas que por elas foram
ofendidas; ou podem ser de caráter público, devendo então ser
confessados com a mesma publicidade. Toda confissão, porém,
deve ser definida e sem rodeios, reconhecendo justamente os
pecados dos quais sois culpados.”
— Caminho a Cristo, p. 38.

Oração de confissão

M

uitos anos atrás no
Texas, o governador
visitou a prisão
estadual para falar com os
prisioneiros. Depois de seu
discurso, ele falou aos homens
que se alguém quisesse vir
e falar com ele, ouviria suas
histórias com todo o prazer.
Ele prometeu que não contaria
para ninguém qualquer coisa
que lhe contassem e que
nada que eles dissessem seria
usado contra eles.
Um por um os homens foram
falar com o governador. Todos
disseram a ele que estavam
na prisão porque haviam sido
tratados injustamente ou que
houve algum erro da parte
de outra pessoa. Mas, então,
um homem veio e disse, “Sr.
Governador, eu só quer dizer
que sou culpado. Eu ﬁz aquilo
pelo qual eles me mandaram
para cá. Mas eu acredito que
já paguei por aquilo, e se eu
fosse dado o direito de sair,
eu faria tudo que eu pudesse
para ser um bom cidadão e
me provar merecedor da tua
misericórdia.”
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Quem você acha que recebeu
o perdão do governador?
Está certo – o homem que
confessou honestamente
que ele havia feito errado.
Da mesma forma, quando
vamos a Deus e admitimos
a Ele que pecamos, Ele está
mais do que disposto a nos
perdoar. A Bíblia diz que
“Se confessarmos os nossos
pecados, ele é ﬁel e justo para
perdoar os nossos pecados e
nos puriﬁcar de toda injustiça.”
(I João 1:9, NVI).
Ellen White explica no
livro Caminho a Cristo,
no capítulo intitulado
“Conﬁssão,” que quando nós
confessamos nossos pecados
a Deus, devemos dizer a Ele
exatamente o que nós ﬁzemos
errado. Às vezes, quando
outros sabem o que ﬁzemos,
ou se nós machucamos outras
pessoas, devemos confessar
nossos pecados publicamente.
Mas na maioria dos casos,
devemos falar somente com
Deus sobre eles. Devemos
nos sentir verdadeiramente
tristes pelo que ﬁzemos, e
sinceramente pedir para Deus
nos perdoar.

Se confessarmos apenas
para evitar castigo, nós não
estamos verdadeiramente
arrependidos. Quando nós
confessamos sinceramente
os nossos pecados, podemos
começar a entender quanto
Deus realmente nos ama e o
grande sacrifício que Jesus fez
por nós.
Você fez algo errado? Fale
para Deus honestamente
que você está arrependido.
Peça perdão a Ele e para te
ajudar a nunca mais fazê-lo.
Lembre-se, “Quem esconde os
seus pecados não prospera,
mas quem os confessa
e os abandona encontra
misericórdia” (Provérbios
28:13 NVI).
Isso é uma promessa!

Oração de louvor “Esquecendo nossas próprias dificuldades e aﬂições, louvemos a Deus pela
oportunidade de viver para glória de Seu nome. Que as novas bênçãos de cada dia nos despertem
no coração louvor por esses testemunhos de Seu amoroso cuidado. Quando abris os olhos pela manhã, dai graças a Deus por vos haver guardado durante a noite. Agradecei-Lhe pela paz que tendes
no coração. De manhã, ao meio-dia e à noite, qual suave perfume, ascenda ao Céu a vossa gratidão.” — Ciência do Bom Viver, p. 253.
Oração de reavivamento “Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais
urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo, deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai celeste está
mais disposto a dar Seu Espírito Santo àqueles que Lho peçam, do que pais terrenos o estão a dar
boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e
fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em Sua promessa para conceder-nos
Sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração.” — Mensagens Escolhidas, livro 1, p. 121.

Oração em Reverência “Ao orar, penetramos na sala de audiência do Altíssimo, e devemos ir à Sua
presença possuídos de santa reverência.” — O Maior Discurso de Cristo, p. 106.

Oração de Ação de Graça “Não oramos demasiado, mas somos por demais tardios em dar graças.
Caso a amorável bondade de Deus suscitasse mais ações de graças e louvores, teríamos incomparavelmente mais poder na oração. Teríamos mais e mais abundância do amor de Deus, e mais e
mais motivos por que O louvar.” — Testemunhos para a Igreja, volume 5, p. 317.

Oração Intercessória “Essas são almas que perderam sua corajem; fale com eles, ore por eles.
Existem aqueles que necessitam do pão da vida. Leia a eles da Palavra de Deus. ... Ore por esses,
e traga-os a Jesus Cristo.” — Welfare Ministry, p. 71.

Oração de Obediência “Aqueles que trazem suas petições a Deus, clamando por Sua promessa
enquanto eles não cumprem com as condições, insultam Jeová. Eles trazem o nome de Cristo como
sua própria autoridade para o cumprimento da promessa, mas eles não fazem aquelas coisas que
mostram fé em Cristo e amor por Ele.” — Prayer, p. 67.
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Oração de

Guia

Depois da oração, os membros do co
mitê foram até a estação de trem,
pegaram o trem para Huntsville, e foram
direcionados a uma fazenda que estava
à venda.
Ao entrarem nas terras, os membros
do comitê estavam certos de que
eles haviam encontrado o lugar que o
Senhor havia escolhido para a nova
escola.

Depois de cuidadosa investigação,
os membros do comitê depositaram
a quantia para segurar a fazenda até
que eles pudessem relatar seu achado
Muitos anos atrás Ellen White disse que
para os oficiais da Associação Geral.
deveria ter uma escola para os alunos
Uma oferta especial foi planejada para
norte-americanos negros. Pessoas
arrecadar um fundo para estabelecer a
negras eram muito discriminadas nos
nova escola para afro-americanos. Foi
Estados Unidos durante a maior parte
pedido a todos que dessem um dólar.
do século 19. Eles tinham poucas
A fim de ter um dólar para dar, muitos
oportunidades educacionais. Ellen White
escolheram sacrificar uma refeição por
aconselhou o comitê de procura que a
dia. Eles ficaram felizes em ficar sem
propriedade da escola se localizasse no
comida para assim ter dinheiro para
campo perto de Nashville, Tennessee
essa oferta especial.
ou no norte do Alabama. Porém, uma
procura nas propriedades do Tennessee
Finalmente o dinheiro foi arrecadado e a
não resultou em algo próprio.
compra da propriedade de Huntsville foi
feita.
Anna Knight, nossa primeira missionária
afro-americana na Índia, lembra dos
membros do comitê se reunindo para
oração antes de sair para o norte do
Alabama à procura por propriedades.
Essa não foi uma sessão de oração
“normal”! O grupo se ajoelhou na
sala de estar da casa do Sr. e Sra.
Chambers, e com lágrimas suplicaram
a Deus para que os ajudassem a achar
o lugar que Ele havia escolhido para a
escola.
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Muitos anos após a escola
estar operando, Ellen White
visitou o campus. Em uma
assembléia, ela disse “Este é o
local que Deus me mostrou.”
Anna Knight estava
convencida que Oakwood
College, como a escola veio
a ser chamada, era uma
escola de Deus. Ela viu
Deus responder às orações
daqueles membros do comitê!
Milhares de alunos já se
formaram no Oakwood College
e tem trabalhado para Deus no
mundo todo.
Talvez Deus esteja esperando
por mais pessoas que orem
sinceramente por direção e
milagres! Você já orou hoje?

“Não há tempo nem lugar impróprios para se
erguer a Deus uma oração. Nada há que nos possa
impedir de alçar o coração no espírito de oração
sincera. Entre as turbas de transeuntes na rua, em
meio de uma transação comercial, podemos elevar
a Deus um pedido, rogando a direção divina.”
— Minha Consagração Hoje, p. 16.
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Oração de fé

Uma Lição num Milagre
Sierra, 11 anos

“Quando nossas orações ficam aparentemente indeferidas, devemos apegar-nos à
promessa; pois virá por certo a ocasião de serem atendidas, e receberemos a bênção de
que mais carecemos. Mas pretender que a oração seja sempre atendida exatamente do
modo e no sentido particular que desejamos, é presunção. Deus é muito sábio para errar, e
bom demais para reter qualquer benefício dos que andam sinceramente. Não receeis, pois,
confiar nEle, ainda que não vejais a resposta imediata às vossas orações. Apoiai-vos em
Sua segura promessa: "Pedi, e dar-se-vos-á." Mat. 7:7.” — Caminho a Cristo, p. 96.

Nós tivemos o cato por quase dois anos
“Olha mãe, ali tem um gato, podemos
quando algo interessante aconteceu; meu pai
ficar com ele? Temos alguma comida pra dar
foi chamado para ser um pastor. Muitas coisas
pra ele?” Perguntas escorriam da minha boca
estavam ligadas àquela surpresa! Significava que
como bolhas de uma máquina de fazer bolhas ao
meu pai voltaria para a faculdade,
correr para acariciar ele em uma
teríamos que nos mudar para o
manhã de sábado.
outro lado do país e teríamos que
Mamãe tirou o lindo
deixar nossos avós e amigos,
gato da cerca onde ele
e a coisa mais difícil para
estava ronronando para
"Eu estava de coração
mim era ter que
nós e deu
deixar Sylvester
ali comida
partido, como eu poderia
para trás. Eu
e água. No
deixá-lo,
o
gato
que
havíaestava de coração
fim daquela
partido, como eu poderia
semana perguntamos
mos aprendido a amar?"
deixá-lo, o gato que
aos vizinhos se eles o
havíamos aprendido a amar?
conheciam, mas nenhum
Eu chorava até dormir por algumas
deles disse que sim. Depois de um
noites ruins e solitárias e eu também orei para o
pequeno debate nós finalmente decidimos dar o
Deus que pode entender todas as tristezas.
nome do lindo gato de Sylvester.
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Sierra e Tiger, seu novo amigo

Finalmente chegou a hora de nos
mudarmos. Os últimos dias foram tristes com
pessoas dando seu último adeus e a emoção
da mudança, mas sempre havia uma profunda
tristeza em deixar Sylvester para trás.
Em nossa nova casa e na próxima casa
que alugamos não era permitido que tivéssemos
qualquer animal de estimação. Eu estava muito
mal novamente, sentia tanta falta do Sylvester
e agora não podíamos ter animais? Muitas
vezes eu chegava até minha mãe chorando, “Eu
sinto TANTA falta do Sylvester!” Minha mãe
sempre dizia “Sierra, se Deus te deu o Sylvester
você não acha que o Doador de todas as coisas

boas poderia te dar um outro gato, até um gato
melhor?”
Depois de quatro anos meu pai foi
convidado para ser pastor em Pikeville, TN.
Logo após nos mudarmos para Pikeville,
pudemos comprar o gato que eu queria há tanto
tempo. Seu nome é Tiger e ele é o melhor gato
do mundo todo (eu acho que ele é melhor que
Sylvester)! Ele é um gato brincalhão e bondoso.
Toda vez que olho pra ele eu penso que ele é um
presente perfeito do amor e da graça de Deus. Se
você sempre tiver fé no Deus dos milagres, Ele
verdadeiramente te abençoará mais do que você
poderia pedir ou pensar!

Você sabia?
Ellen e Tiago White tinham um lugar especial na floresta onde eles
freqüentemente iam para orar? (Life Sketches of Ellen White, pp.
250, 256)
Ellen White achava que as crianças deveriam achar um lugar especial
para orar também. Ela escreveu, “Deus... ama ouvir as crianças
orarem.” Ela até sugeriu que as crianças orassem pelo menos
três vezes todos os dias, como Daniel (e não conta a oração das
refeições)! Imagine quão espiritualmente forte você seria se tivesse
um horário e lugar especial para falar com Deus três vezes ao dia!
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Cindy Responde!

ouve nossas orações (Salmo 4:3, Jeremias 33:3). Deus
espera que creiamos no que Ele promete, mesmo que
nós não consigamos literalmente vê-Lo agora (Heb.
11:1).
Para alguns, dúvidas vêm porque não receberam
a resposta específica para suas orações. Em outras
palavras, Deus não respondeu seu pedido da forma
exata como oraram.
Deus sempre ouve as orações de Seus filhos. Porém,
algumas vezes Ele responde “sim,” outras Ele responde
“não” (porque Ele sabe de coisas que nós não sabemos) e
algumas vezes ele responde “espere um pouco.” Quando
oramos podemos dizer, “Por favor, faça isso Jesus, se for
da Tua vontade” (I João 5:14). Então podemos confiar
em Deus para responder da melhor forma para nós.
Mas para outras pessoas, o mistério de um Deus que não
podemos ver nem tocar é o que causa a dúvida. Dúvidas
sobre oração pode ser uma dentre várias perguntas –
como, de onde veio o pecado? Como Jesus se tornou
um bebê? Como Ele ressuscitou?
Uma das razões por que Deus é Deus – e nós não somos
Deus – é que Ele sabe muito mais coisas que nós! Se
entendêssemos como Ele entende, nós seríamos Deus!
Então, mistério pode ser uma coisa boa (Romanos 11:33).
O poder de Deus, sabedoria, e até mistério são razões
pelos quais podemos louvá-lO, admirá-lO e adorá-Lo.

Você:

Eu tento orar, mas parece que as minhas orações
“não chegam a lugar algum.” Como posso saber que
Deus realmente está ouvindo o que eu estou dizendo?

CT:

Você não está só! Muitos cristãos, especialmente jovens
cristãos, às vezes lutam com a dúvida e são tentados a questionar
se Deus realmente os ouve.
A principal forma como Deus quer que nossa fé “cresça”
de fraco e frágil para forte e energizante é por Sua
Palavra, as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que Deus
t

Mas mesmo que achemos que
saibemos tudo sobre Deus, ainda há
muito que aprender sobre Ele (Deut
29:29, I Cor 2:10). Oração sempre
será uma das formas pelas quais
Deus pode se tornar real em
nossas vidas. Peça ao Espírito
Santo ensinar a você como
orar com fé.

Faça perguntas para nós sobre Ellen White, a Igreja Adventista do Sétimo
Dia, ou até perguntas bíblicas do tópico da próxima Visionário Teen:
RELACIONAMENTOS! Mande seu e-mail para centrowhite@unasp.edu.br.
Suas perguntas serão respondidas e nós poderemos colocá-las na próxima
edição. Então, o que você quer saber?

12 | Ellen White Visionário Teen

Você tem problemas

Meus pais são divorciados. Eu tenho orado
todos os dias para que eles se reconciliem.
Agora meu pai está se casando com outra
pessoa! Por que Deus não respondeu
minha oração?

C

aro amigo, Deus respondeu sim as suas
orações, só não da forma que você
esperava! Deus ouviu cada uma de suas
orações, mesmo que você não tenha conseguido o
que pediu.
O divórcio de seus pais te fez sentir muito triste.
Acredite em mim, Deus se sente ainda mais triste
com isso. Ele criou as famílias, e Ele espera que
sejam sempre felizes e saudáveis. Mas Deus
também criou os seres humanos com a habilidade
de tomar suas próprias decisões. Deus não força
ninguém a “ser bom”. Nem força ninguém a amar
outra pessoa – Ele simplesmente dá o melhor
exemplo de amor do mundo! (Pense em Jesus na
cruz do Calvário.)
Às vezes, um parceiro no casamento faz dele ou
dela mesmo uma prioridade maior do que seu
cônjuge e age irresponsavelmente. Ele ou ela
pode usar drogas ou álcool, abusar fisicamente

ou verbalmente da família, ter um caso com outra
pessoa, abandonar a família. O parceiro daquela
pessoa pode decidir que Deus não espera que ele
ou ela permaneçam em tal casamento.
Outras vezes, pessoas se divorciam porque
simplesmente “deu vontade”. Talvez eles
não entendam o significado dos votos
matrimoniais[promessas] que fizeram perante
Deus.
Qualquer que seja a razão para seus pais se
divorciarem, Deus entende que você está sofrendo
e quer te confortar. Ele é fiel as Suas promessas, e
nunca, nunca te deixará (Mateus 28:20).
Se existe algum momento da sua vida que você
tem que orar, é nessa crise. Deus não quer
somente ouvir você falar – Ele quer falar com você
também! Então, ouça atentamente e você ouvirá
Deus falando ao seu coração.
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Querida Visionário
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Oração
Oração para mim
E
É como uma súplica
I
Ou uma pergunta.
Vem do nosso coração
T
,
Perguntas de todos os
tipos
O
Quando não temos es
perança ou direção.
Por que oramos?
R
Alg

umas pessoas podem
dizer
Para conseguir uma res
posta à nossa pergunta
.
Mas para mim
É falar com Deus por
prazer,
Dando a Ele os pesos
de nossas costas,
Ou procurando uma res
posta às perguntas da
vida.
Quando o peso é dema
is
Seu espírito o segura
Para jogá-lo no mar.
É assim que eu sei
Que a oração é real o
suficiente pra mim.

Por Andrea, 9ª. Série
Whitewater, Colorado

e Eva
Título: Adão
min
ja
Artista: Ben
s
o
Idade: 9 an

Esta já é a terceira
edição da Visionário
Teen, e você ainda nã
o
enviou seu material de
colaboração. Vamos
lá, participe! Contamos
com você.
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Se envolva

Você gosta de receber cartas e mensagens, não é? Não importa se é pelo correio, torpedo,
e-mail ou qualquer tipo de comunicação que você use, você gosta de saber sobre seus amigos.
Bem, Deus gosta de saber de você também! É bom seguir o exemplo de Daniel e ajoelhar-se em
oração a Deus várias vezes ao dia. Ele nos ouve onde quer que estejamos e o que quer estejamos
fazendo.
Uma forma de se comunicar com Deus é fazendo um diário. É como escrever uma carta
para Deus. Tirar tempo para escrever uma oração no diário faz com que você pare e pense em
Deus e no que gostaria de falar para Ele. Também provê uma estrutura para sua mensagem
– que é útil se você está lutando para pensar sobre um monte de outras coisas quando está
tentando se concentrar na oração.
Aqui está uma amostra de oração no diário. Nós providenciamos o início, mas você pode
fazer a parte divertida – preencher o que falta com sua própria mensagem para Deus.
1. Olá Deus! Eu gostaria de Te louvar hoje porque Você é... (escreva todas as coisas que
você gosta sobre Deus – forte, amoroso, paciente etc...)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Jesus, eu fiz algumas coisas que eu não queria ter feito. Agora eu quero confessar meu
pecado a Você. (Faça uma lista de coisas específicas – chutar o cachorro, ser impaciente
com sua irmã, etc.)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Por favor, envie Seu Espírito Santo para me ajudar a não fazer mais estas coisas, e para
ser como Jesus.
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3. Deus, eu sou grato por tantas coisas! Obrigado por (novamente, seja específico sobre as coisas ou pessoas que te fazem feliz – pais, gato, amigo etc...)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Querido Deus, eu estou com medo de (meus pais se divorciarem, escuridão de noite,
violência etc...)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Jesus, por favor, tire esses medos de mim e me dê paz.
5. Está bem, Deus, eu tenho minhas listas de pedidos de oração. Aqui estão elas
(minha avó está doente, eu preciso de ajuda com matemática, ajude meu pai a parar de
fumar, etc...)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Eu sei que Você ouviu meus pedidos de oração, Deus, e obrigado por me responder da
forma como Você sabe ser melhor.
Jesus, esta é a minha oração para agora! Eu Te amo e escrevo minha oração em Seu
poderoso nome, Amém.
Obs.: Eu vou tomar alguns minutos para escutar silenciosamente caso Você tenha algo
que gostaria de me dizer de volta. Meu coração está sintonizado no Seu!
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