AVONTADEDEDEUS
(Sextafeira–Sessãodanoite)

MensagemTrês
OrarparaavontadedeDeusserfeitanaterra
Leiturabíblica:Mt6:10;Lc11:1;1Jo5:1415;Jo15:45,7
I. Embora Deus tenha uma vontade para tudo, Ele não age independente
mente;antes,ElequerqueavontadehumananaterraecoeaSuavontade
antesdefazerqualquercoisa–Mt6:10;1Jo5:1415:
A. Nouniversohátrêsvontades:avontadedivina,asatânicaeahumana;Deusquer
queavontadedohomemsejaunidaaEleesejaumacomEleparaqueohomem
expresseeecoeSuavontadedevoltaparaEleemoraçãoparaobomprazerda
Suavontade–Ef1:5,11;Is14:1215;Mt6:10;7:21;26:39;Fp2:13.
B. DeusnãoagiráindependentementeenãocumpriráSuavontadesozinho;antes,
ElefaráSuavontadesomentequandoSeupovoconcordarcomEleeforumcom
Ele–Cl1:9;4:12:
1. Sehouverumavontadeapenasnocéu,Deusnãosemoverá;avontadenocéu
écumpridanaterrasomentequandonós,oSeupovo,queremosqueavontade
nocéusejafeitanaterra–Mt6:10.
2. PorqueDeusagesegundoasleisestabelecidasporEle,Elenãoanularáavon
tadedohomemnaterraporSuaprópriavontade;Elenãousurparáavontade
dohomemeagiráindependentemente–Js24:15,22.
3. TudorelacionadoaomovereàobradeDeusnaterrapodesercumpridoape
nasquandoháumavontadenaterraquecooperecomEle–Jo7:17.
4. DeusnãopodefazersozinhooqueElequer;Elesomentefazcomacooperação
daigreja;ElecumpreaSuavontadepormeiodaigreja.
5. SemprequeopovodeDeustiverasuavontadeemharmoniacomavontade
deDeus,avontadedeDeusseráfeitanaterraassimcomoéfeitanocéu–
Mt6:10.
II. AintençãodeDeuséfazeraSuavontadepormeiodasoraçõesdoscrentes
emuniãocomEle–Mt6:10;Jo15:7:
A. OpovodeDeusdeveorarantesdeDeusmoverSenaterraparacumprirSua
vontade.
B. AoraçãomaisagradávelaDeuséaquelaquepedeocumprimentodaSuavon
tade–1Jo5:14.
C. DeusdesejaquetrabalhemoscomEleparacumpriraSuavontade;amaneira
detrabalharcomEleéorar–Lc11:1;18:1;1Ts5:17:
1. OpropósitodaoraçãoésermosumcomavontadedeDeusparaqueDeus
possatrabalharnaterraafimdecumpriroSeupropósito–Rm8:2629.
2. SenãotrabalharmosjuntoscomDeusemoraçãoparaSuavontadesercum
pridanaterraassimcomoénocéu,ElenãopoderámoverSenaterrapara
cumpriraSuavontade–Mt6:10.
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3. SeformosumcomoSenhor,desejaremosoqueDeusdeseja,enossavontade
setornaráavontadedeDeus–Jo15:7.
4. AoraçãoparaocumprimentodavontadedeDeusnãoépedirqueDeuscum
praoquenósqueremosqueElefaça,masperguntaraDeusoqueElequer
cumprir;essaoraçãoéaentradadavontadedeDeusnaterra–1Jo5:1416.
D. AoraçãoparaavontadedeDeusserfeitanaterraconsistedequatropassos–
Mt6:10:
1. DeuspretendefazeralgosegundoaSuavontade–Ef1:5,11.
2. ElerevelaSuavontadeanóspeloEspíritoparaconhecermosaSuavontade.
3. NósecoamosedevolvemosaSuavontadeaElepormeiodeoração–1Jo5:14.
4. DeuscumpreaSuaobrasegundoaSuavontade–1Jo5:15.
E. Deusprecisaqueexercitemosonossoespíritocomanossavontaderessurretapara
orarsegundoaSuavontadedivinaafimdequeCristosejamanifestadoedesfru
tadopornós,paraavidadoCorposerpraticadapornóseparaoCorpodeCristo
seredificadopormeiodenós–Hb10:510;Rm12:12;Ef1:46,9,11,22b23;
3:1619;4:16:
1. Um homem de oração genuíno é alguém que tem seus desejos totalmente
mescladoscomosdeDeusecujospensamentossãototalmenteumcomospen
samentosdeDeus;EleéumhomemnoqualodesejodeDeusestágravado,
umhomemderevelaçãocujocoraçãoéumaduplicaçãodocoraçãodeDeus–
1Sm2:35;3:21;12:23.
2. QuandovamosaoSenhoremoração,precisamospermitirqueoEspíritomes
cleosnossosdesejosaosDele,guieosnossospensamentosaosDeleegrave o
Seudesejoepensamentosemnós;então,asoraçõesquefazemosaDeuscom
Seusdesejosinterioresserãopreciosas,terãopeso,serãovaliosasparaElee
farãocomqueSatanássofraperda–Rm8:2627;Fp4:6;Cl4:2,12;Mc9:2829;
Ef6:1020.
III. OraçõeseficazesparaqueavontadedeDeussejafeitanaterrasãoaex
pressãododesejoeintençãodeDeusesãoresultadodepermanecermosno
SenhoredeSuaspalavraspermanecerememnós–Jo15:45,7:
A. AoraçãoéodesejodocoraçãodeDeuspassandopornóseretornandoaDeus–
Ef1:5,11:
1. Odesejonasnossasoraçõesnãotemorigememnós;eletemorigememDeus
eéumaexpressãodoqueDeusdeseja.
2. OdesejoeaintençãodeDeussãoungidosemnóspormeiodoEspíritoe,assim,
tornamseonossodesejoeintenção,queexpressamosaDeusemoração–
1Jo2:20,27;5:1415.
3. Portanto,nossaoraçãoéodesejoeaintençãodeDeusquetemorigemem
Deus,passapornósevoltaparaEle–1Jo5:1415.
B. Todas as orações prevalecentes (orações que podem ser consideradas eficazes
diantedeDeus)sãoresultadodepermanecermosnoSenhorepermitirmosque
Suaspalavraspermaneçamemnós–Jo15:45,7:
1. QuandopermanecemosnoSenhoreSuaspalavraspermanecememnós,toca
mososentimentodeDeuseentendemosoSeudesejo–Jo15:7.
2. ApóstocarmososentimentodeDeuseentendermosSuaintenção,espontanea
menteteremosemnósoSeudesejoqueprovémdasSuaspalavras–Jo15:7.
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3. OdesejoDelesetornaráonossodesejo,oqueElequerseráoquenósquere
mose,então,oraremossegundoessedesejo.
4. OSenhorresponderáessetipodeoraçãoe,assim,avontadedeDeusseráfeita
“naterracomoéfeitanocéu”–Mt6:10.
Porçõesdoministério:
ATERRACONTROLAOCÉU

DepoisqueconhecemosavontadedeDeus,podemosdizerLhe:“Deus,queremosqueTu
façasisso.Estamosdecididosquedevesfazêlo.Deus,Tutensdefazêlo”.Podemosproferir
oraçõesfortesepoderosascomoessadiantedeDeus.TemosdepediraDeusqueabranos
sosolhosparaverotipodeobraqueEleestáfazendonestaera.Nestaera,todaaSuaobra
baseiasenessaposição.Océupodedesejarrealizaralgo,masnãoofarásozinho;eleespera
queaterraofaçaprimeiro,e,então,ofaz.Emboraaterraestejaemsegundolugar,ela,ao
mesmotempo,tambémtemprimeirolugar.Aterradevemoverseantesdocéu.Deusquer
queaterramovaocéu.
HARMONIADEVONTADES

AlgumaspessoaspodemperguntarporqueDeusdesejaqueaterracontroleocéu.Se
quisermosentenderisso,temosdelembrarnosdequeonossoDeusélimitadopelotempo.
Otemporefereseàseçãoentreasduaseternidades.Háumaeternidadepassadaeumaeter
nidadefutura.Entreelasestáotempo.Nessaseçãochamadatempo,Deusestálimitado.Ele
nãopodetrabalhartãolivrementecomodeseja.EssaéumalimitaçãoqueDeusencontrouna
criaçãodohomem.DeacordocomGênesis2,aocriarohomem,Deusdeulhelivrearbítrio.
Deustemumavontade,eohomemtambém.Semprequeavontadedohomemnãoforigual à
vontadedeDeus,Deusélimitado.Nestasalaháumamesa,cadeira,pisoeteto.Seumhomem
entranasala,elepodefazeroquedeseja,semrestrição.Amesa,acadeira,opisoeotetonão
poderãorestringilo.DeuséumDeuspoderoso;Elepodefazerqualquercoisa.Seaterrafosse
enchidadematerialsemespírito,Deusnãoteriaqualquerrestrição.MasumdiaDeuscriou
ohomem.OhomemqueElecriounãoeracomoumpedaçodepedraoudemadeira;nãoera
comoumamesaouumacadeira,quepoderiasercolocadaàvontadeporDeusaquiouali.O
homemcriadoporDeustinhaumavontadelivre[livrearbítrio].Ohomempoderiaescolher
entreobedecerapalavradeDeusoudesobedecêla.Depoisdetercriadoohomemcomuma
vontadelivre,Seupoderfoilimitadoporessehomem.Elejánãopodiaagircomodesejava.
EletinhadeperguntaraohomemsedesejavaeestavadispostoafazeromesmoqueEle.Deus
nãopodetratarohomemcomoumapedra,umpedaçodemadeira,umamesaouumacadeira,
porqueohomemtemlivrearbítrio.DesdeodiaemquefoicriadoporDeus,ohomempôdeesco
lherentrepermitirqueaautoridadedeDeusfosselevadaacaboouimpedida.Porissoafir
mamosque,notempo,operíodoentreasduaseternidades,aautoridadedeDeusélimitada
pelohomem.
DeusestádispostoaserlimitadopelohomemporqueEledesejaganharumavontade
harmoniosanasegundaeternidade.Eledesejaquealivrevontadedohomemestejaemhar
moniacomaSua.IssoéumaglóriaparaDeus.Sevocêcolocaumlivrosobreamesa,eleper
maneceali.Sevocêocolocanaestante,elepermanecenaestante.Eleémuitoobedientea
você.Mas,mesmoquesejaobediente,vocêaindanãoestásatisfeito,porqueelenãotemuma
livrevontade;eleéabsolutamentepassivo.DeusnãoquerqueohomemcriadoporEleseja
como um livro que pode ser levado à vontade para qualquer lugar. Embora deseje que o
homemsejatotalmentesubmissoaEle,Deustambémdeulheumalivrevontade.Aintenção
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deDeuséquealivrevontadedohomemescolhaobedecêLo.IssoéglóriaparaDeusNa
eternidadefutura,alivrevontadedohomemestaráunidaàvontadeeternadeDeus.Seráessa
aocasiãoemqueavontadeeternadeDeussecumpriráealivrevontadedohomemestará
emharmoniacomavontadeeternadeDeus.Todohomemtemumalivrevontade.Naeterni
dadefuturaohomemaindateráumalivrevontade,maselaestarádoladodeDeus.Eleainda
teráacapacidadedeoporseaDeus,contudonãoseoporá.AleluiaMesmoqueohomemtenha
avontadedeoporseaDeus,elenãoofará.ElefaráoqueDeusdeseja.Essaharmoniadevon
tadeéumaglóriaparaDeus
Naeternidadefutura,emboraavontadedohomemsejalivre,elaestaráemconformidade
comavontadedeDeus,enãohaverávontadequenãoestejasujeitaàautoridadedeDeus.
Contudo,notempo,Deusélimitadopelohomem.OhomemnãofazoqueDeusdeseja,ou
fazsomenteumpoucodoqueEledeseja.Deuspodedesejarquealgosejagrande,contudoo
homemdesejaquesejapequeno.OuDeuspodedesejarquealgosejapequeno,eohomempode
desejarquesejagrande.DeusnãotemliberdadealgumaNotempo,omoverdeDeusécon
troladopelohomem.Essapalavrarefereseàigreja.TodomoverdeDeusélimitadopelaigreja
notempo,porqueaigrejarepresentaohomemnaeternidadefutura.Aigrejaestánaterra
hojecomvistasàvontadedeDeus.SeaigrejaalcançaropadrãodavontadedeDeus,Elenão
serálimitado.MasseelanãochegaraopadrãodaSuavontade,Deusserálimitado.Deusfaz
oquedesejapormeiodaigreja.Hoje,aigrejaestátomandoaposiçãoqueohomemterána
eternidade.Então,mesmoqueavontadedohomemsejalivre,elaestaráabsolutamentedo
ladodavontadeeternadeDeus.Aigrejaestátomandoessaposiçãoantecipadamente.Assim
comoDeusiráexpressarsenaeternidadepormeiodaNovaJerusalém,aesposadoCordeiro,
EletambémestáexpressandosehojepormeiodoCorpodeCristo.Emboraaigrejatenhauma
livrevontade,elasubmeteessavontadeàautoridadedeDeus,comosenãoexistissenen
humaoutra.IssopermitequeDeusfaçatudooquequiser.Quandoaigrejacolocarsuavontade
sobavontadedeDeushoje,EleSemoverádamesmamaneiraqueofaránaeternidade.Ele
SemoverácomosenenhumaoutravontadeseopusesseaEle.IssoéglóriaparaDeus
AgorapodemosveraposiçãodaigrejadiantedeDeus.Nãopodemosrebaixartantoa
igreja,sugerindoqueelasejameramenteumareunião.Não,aigrejaéumgrupodepessoas
queforamredimidaspelosangue,queforamregeneradaspeloEspíritoSanto,queseentre
garamnamãodeDeusequeestãodispostasatomaravontadedeDeus,fazeravontadede
DeuseposicionarseporDeusnaterraparamanterSeutestemunho.
TemosdeverqueDeustrabalhasegundoumalei.Desdequehajaumalivrevontadena
terra,DeusnãoanularáohomemporSuaprópriavontade.Irmãos,nãopensemqueissoé
algoestranho.Issoéumfato.Deusestánocéu.Contudo,todasasSuasobrasnaterrasó
podemserrealizadasquandoháumavontadenaterraqueconcordacomessasobrasedecide
fazêlas.Elenãoporádeladoavontadedohomemsobreaterra.Elenãousurparáavontade
dohomemsobreaterranemagiráindependentemente.TudooqueserefereaElesópode
secumprirquandoháumavontadenaterraquecooperacomEle.Quandoaterratrabalha,
Deustrabalha.Quandoaterradecide,Deusage.Deusprecisaqueavontadedohomemesteja
emharmoniacomaSua.EssaharmoniadevontadeéumagrandeglóriaparaDeus
TRÊSPRINCÍPIOSGRANDIOSOS

JádissemosqueDeustemumavontadeparatudo.Contudo,Deusnãoageindependente
mente;ElenadafazporSimesmo.Mesmoquetenhaumavontade,Deusquerquealivrevon
tadequehánaterraecoeSuavontadeantesqueElefaçaalgo.Sehouverapenasumavontade
nocéu,Deusnãoagirá.Omovercelestialélevadoacabonaterrasomentequandoaterra
desejaomesmoqueocéu.Hoje,issoéchamadodeministériodaigreja.Irmãos,oministério
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daigrejanãoésomenteapregaçãodoevangelho.Issonãoquerdizerquenãodeveríamos
pregaroevangelho;masqueoministériodaigrejanãoémeramenteapregaçãodoevange
lho.Oministériodaigrejaétrazeravontadedocéuparaaterra.Comoaigrejahojetraza
vontadedocéuparaaterra?Pormeiodaoraçãonaterra.Aoraçãonãoéalgotãopequeno e
insignificantecomoalgunspodempensar.Nãoéalgodispensável.Aoraçãoéumaobra.Aora
çãoéaigrejadizendoaDeus:“Deus,nósqueremosaTuavontade”.Aoraçãoéaigrejaconhe
cendoocoraçãodeDeuseabrindoabocaparapediraquiloqueestánocoraçãodeDeus.Se
aigrejanãofizerisso,elanãoterámuitautilidadenaterra.
Muitasoraçõesparaedificaçãoespiritual,oraçõesparacomunhãoeoraçõesdesúplica
nãopodemsubstituirasoraçõesquesãodanaturezadaobraoudoministério.Setodasas
suasoraçõesforemoraçõesespirituaisparaedificação,comunhãoesúplicas,elasserãomuito
pequenas.Umaoraçãoqueestánanaturezadaobraoudoministérioéaquelaemquevocêse
colocadoladodeDeus,querendooqueDeusquer.Irmãos,seumaoraçãoéproferidasegundo
avontadedeDeus,elaéacoisamaispoderosa.Aigrejaorarsignificaqueeladescobreavon
tadedeDeusedeclaraessavontade.OraçãonãoésomentepediralgoaDeus.Aigrejaorar
significaqueelaseposicionadoladodeDeusparadeclararqueohomemdesejaoqueDeus
deseja.Seaigrejafizeressadeclaração,taldeclaraçãoseráeficaz.
Agora,consideremosostrêsgrandesprincípiosnaoraçãoministerialapartirdeMateus
18:1820.
D eclararavontadedeDeus
Noversículo18oSenhordisse:“Tudooqueamarrardesnaterra,terásidoamarrado
no céu,etudooquesoltardesnaterraterásidosoltonocéu”.AquemElesedirigeaqui?À
igreja,porqueoversículo17mencionaaigreja,eoversículo18éumacontinuaçãodo17.Tudo
oqueaigrejaamarrarnaterra,terásidoamarradonocéu,etudooqueaigrejasoltarna
terra,terásidosoltonocéu.Esseéumprincípiomuitoimportante:Deushojetrabalhapor
meiodaigreja.Deusnãopodefazercoisaalgumaàvontade;Eletemdefazertudopormeio
daigreja.Senãoforpormeiodaigreja,Deusnadapodefazer.Irmãos,esseéumprincípio
muitosério.Deus,hoje,nadapodefazerporSipróprio.AlémdaSuavontadeháumalivre
vontade.SeestaúltimanãocooperarcomEle,Elenadapoderáfazer.Aintensidadedepoder
queaigrejatemexpressaaintensidadedepoderqueDeustem,porqueSeupoderéexpresso
pelaigreja.DeuscolocouSenaigreja.Aalturaeextensãoqueaigrejaalcançaéaalturaeex
tensãoqueopoderdeDeusalcança.Seopoderdaigrejaépequenoerestrito,Deusnãopode
expressarquãoelevadoeextensoéSeupoder.OreservatóriodoDepartamentodeÁguaspode
sergrande,massevocêtiverapenasumatorneirinhaemsuacasa,agrandequantidadede
águanãof luirá.Sequisermaiságuaemsuacasa,vocêprecisainstalarumcanomaisgrosso.
AcapacidadedaigrejahojedeterminaaintensidadecomqueopoderdeDeuséexpresso.Isso
podeservistonaexpressãodeDeusemCristo;acapacidadedeCristoéograudamanifesta
çãodeDeus.HojeDeuséexpressonaigreja;acapacidadedaigrejadeterminaograudeexpres
sãodeDeusetambémaquantidadedeconhecimentoquesepodeterdeDeus.
Deusquerfazermuitascoisasnaterrahoje.MasEleprecisaqueaigrejaestejaaSeulado
paraqueElepossarealizaressascoisaspormeiodela.Deusnãopodefazeroquedesejapor
Simesmo.Eletemdefazêlocomacooperaçãodaigreja.AigrejaéomeiopeloqualDeusSe
expressa.Permitammerepetir:aigrejaécomoumatorneira.Seatorneiraforpequena,aquan
tidadedeáguaquefluiporelanãoserágrande,mesmoquehajatantaáguacomonorioYang
tsé.Deusdefatodesejaoperarnocéu,masEletemdeesperarqueaterrasemovaparaque
Elepossatrabalhar.HámuitascoisasqueDeusdesejaamarrarnocéu,emuitasoutrasqueEle
desejasoltar.Deusdesejaquemuitaspessoas,objetosecoisasquesãocontráriosaElesejam
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amarrados,eigualmentedesejaversoltasmuitascoisasespirituais,valiosas,benéficasesan
tas,queLhepertencem.AquestãoéseháounãohomensnaterraparaamarraroqueDeus
queramarrar,esoltaroqueDeusquersoltar.Elequerqueaterracontroleocéu.Deusquer
queaigrejacontroleocéu.
IssodemaneiranenhumasignificaqueDeusnãosejaonipotente.Semdúvida,Deusé
onipotente,masEleprecisadeumcanalnaterraparapodermanifestarSuaonipotência.Não
podemosaumentaropoderdeDeus,maspodemosescondêlo.Ohomemnãopodeaumentar
opoderdeDeus,maspodebloqueálo.NãopodemospediraDeusquefaçaoqueElenãoquer
fazer,maspodemoslimitaroqueElequerfazer.Irmãos,vocêsviramisso?Háumpoderna
igrejaquecolocaopoderdeDeussobseucontrole.EssepoderpodepermitirqueDeusfaça o
quedesejaepodeimpediLodefazeroquequer.Nossosolhosprecisamserabertosparaver
mosofuturo.UmdiaDeusexpandiráaigrejaatésetornaraNovaJerusalém.Aglóriade
Deusserámanifestadanaigrejasemnenhumimpedimento.HojeEledesejaqueaigreja
primeiramentesoltenaterraparaqueElesoltenocéu.Eledesejaqueaigrejaprimeiramente
amarrenaterraparaqueEleamarrenocéu.Océunãotomaráainiciativadotrabalho;ele
segueotrabalhardaigreja.Irmãos,sendoassim,quegranderesponsabilidadeaigrejatem
VimosqueMateus18:15a17faladeumcasoparticularequeograndeprincípioédado
nosversículosseguintes.Quandoumirmãopecacontraoutro,podeserqueelenãoconfesse
seuspecadosouerros.Quandoaigrejaoreprova,podeserqueeleaindanãoouça.Seissoocor
rer,aigrejaoconsiderarácomogentioecobradordeimpostos.Oirmãoquepecoupoderádizer:
“Quemsãovocês?Comovocêspodemmeconsiderarumgentiooucobradordeimpostos?Não
vireimaisàsreuniões.Senãopossoviraestelugar,hámuitosoutrosaquepossoir”.Contudo,
quedizoSenhordepoisdisso?“Emverdadevosdigo:Tudooqueamarrardesnaterra,terá
sidoamarradonocéu,etudooquesoltardesnaterraterásidosoltonocéu”.Portanto,sea
igrejadecideconsiderarumhomemcomogentioecobradordeimpostos,Deusnocéutambém
oconsiderarácomogentioecobradordeimpostos.Nãoapenasessecasosegueoprincípio,mas
miloutrosassuntosseguemomesmoprincípio.Essecasoéapenasumexemplo.Elemostra
oquantoaigrejapodefazer.Então,elenosmostraagrandezadoprincípio.
AigrejaéovasoescolhidodeDeus.DeuspôsSuavontadenessevasoparaqueelede
clareavontadedeDeusnaterra.Quandoaterraqueralgo,océutambémoquer.Quando a
igrejaqueralgo,Deustambémoquer.Portanto,seaexigênciadeDeusforrejeitadanaigreja,
Deusnãoserácapazdelevaracabonocéuoquedesejafazer.
Muitosirmãoseirmãsestãocarregandoumfardodiaenoite.Elescarregamofardopor
quenãooraram.Umavezqueatorneiraéaberta,aáguaf lui.Quandoelaéfechada,of luxo
deáguaéinterrompido.Apressãodaáguaéfortequandoaáguaéliberadaouquandoela é
presa?Todossabemosquequandoaáguaéliberadaapressãodiminui.Quandoaáguaéretida,
apressãoaumenta.Quandoaigrejaora,écomoabriratorneira;quantomaisatorneiraé
aberta,menoréapressão.Seaigrejanãoora,écomoumatorneirafechada,comapressão
aumentandocadavezmais.QuandoDeusquerfazeralgo,Elepõeumencargoemumirmão,
irmãouemtodaaigreja.Seaigrejaorarecumprirseupapel,elasesentiráaliviada.Quanto
maisaigrejaora,maisaliviadaelasesente.Aoorarumavez,duas,cinco,dezouvintevezes,
elasentesecadavezmaisaliviada.Seaigrejanãoorar,elairásentirseobstruídaepesada.
Seaigrejacontinuasemorar,elamorrerásufocada.Irmãos,sevocêssentemsepesadose
pressionadosinteriormente,vocêsnãocumpriramseuministériodiantedeDeus;apressão
deDeusestásobrevocês.Tentemorarmeiahoraouumahora;apressãoseráliberadae
vocêssesentirãoaliviados.
Queé,então,oministériodeoraçãodaigreja?ÉDeusdizeràigrejaoquedesejafazer
eaigrejaorar,naterra,arespeitodoqueDeusquerfazer.EssaoraçãonãoépediraDeus

24

quefaçaoquenósdesejamosqueElefaça,maspediraDeusquerealizeaquiloqueEledeseja
realizar.Irmãos,aresponsabilidadedaigrejaédeclararavontadedeDeusnaterra.Naterra,
aigrejadeclaraporDeus:“Éissoquedesejo”.Seaigrejafracassarnessaquestão,elanãoserá
muitoútilnasmãosdeDeus.Mesmoquetudoomaisestejabem,elanãoterámuitautilidade
sefalharnesseaspecto.Amaiorutilidadedaigrejaestánofatodeelaposicionarsepara
queavontadedeDeussejafeitanaterra.(Oministériodeoraçãodaigreja,pp.917)
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