
ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
SÉRIE: A ARMA DA ORAÇÃO

SEMANA 33: Orando Por Avivamento na Igreja
 Deus, em sua graça maravilhosa, tem 

prazer em se revelar no comando do seu povo 
e está pronto a conceder bênçãos a uma igreja 
que ora: “Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, 
aquele que o formou: Quereis, acaso, saber as coi-
sas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus 
filhos e acerca das obras das minhas mãos?” – 
Isaías 45.8.  Neste contexto Deus está falando 
da restauração da sua Igreja; não somente de 
uma calamidade temporal nem de um cativeiro 
exterior da parte de Ciro, mas também de uma 
restauração e avanço espirituais, pelos quais or-
dena aos céus  que destilem “dessas alturas,, e as 
nuvens chovam justiça; abra-se a terra e produza 
a salvação, e juntamente com ela brote a justiça” 
– Isaías 45.8. 

 Deus quer que o seu povo o busque 
em oração sincera e lhe peça para fazer isso 
por eles, e ele mostra que está no comando das 
orações sinceras por tal graça. Além disso, essas 
palavras expressam uma das razões de Deus es-
tar pronto para ouvir essa oração: é uma oração 
pela própria Igreja, pelo seu povo eleito e ama-
do, “acerca de meus filhos e das obras de minhas 
mãos”, e ele nada pode lhe negar que lhe seja 
pedido para a consolação e prosperidade deles. 
Deus afirma que está pronto para ser gracioso 
com a sua igreja, pronto para se manifestar para 
sua restauração e que está esperando somente 
uma oportunidade para conceder essa graça – 
quando ouvir os clamores do seu povo por ela, 
para dá-la em resposta às suas orações: “O Se-
nhor espera, para ter misericórdia de vós, e se de-
tém, para se compadecer de vós, porque o Senhor 
é Deus de justiça; bem aventurados todos os que 
nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, 
em Jerusalém; tu não chorarás mais; certamen-
te, se compadecerá de ti, à voz do teu clamor, e, 
ouvindo-a, te responderá” – Isaías 30.18-19. Tais 
palavras sugerem que esta graça não será mais 
adiada, quando Deus ouvir seu povo empenha-
do em oração por ela. Cristo anseia por “ouvir a 
voz da sua esposa, que anda pelas fendas dos pe-

nhascos, no esconderijo das rochas escarpadas”, 
em uma condição abatida e obscura, forçada a 
se esconder pelos cantos; é só isso o que ele espera 
para acabar com o estado de aflição da sua ama-
da e fazer “romper o dia e fugirem as sombras”. 
Se ouvisse uma única vez a sua voz em ardente 
oração, viria velozmente sobre os montes esca-
brosos que o separam dela, como o gamo, ou o 
filho das gazelas (Ct. 2.4).

 Quando sua igreja está abatida e opri-
mida pelos inimigos e clama por ele, o Senhor 
voa velozmente em seu auxílio, assim como 
voam as aves ao grito de seus filhotes (Isaías 
31.5). Quando chegar o glorioso dia, antes que 
clamem, ele responderá; estando eles ainda fa-
lando, ele os ouvirá; em resposta às suas ora-
ções ele fará “o lobo e o cordeiro pastarem jun-
tos” (Isaías 65.24-25). 

 Exemplos bíblicos de livramentos da 
Igreja em resposta a oração não faltam. Foi em 
resposta a oração que o sol se deteve em Gibeão 
e a lua, no vale de Aijalom, e o povo de Deus 
obteve aquela grande vitória sobre os inimigos. 
Foi em resposta a oração que Deus livrou a sua 
igreja das poderosas hostes assírias nos dias de 
Ezequias. Sansão, na fraqueza, recebeu forças 
para derrubar o templo de Dagom, pela oração. 
Assim também o povo de Deus nos últimos 
dias, na sua fraqueza, será fortalecido e será ins-
trumento da derrubada, pela oração, do reino 
de Satanás. O Espírito de Deus foi derramado 
sobre o próprio Cristo em resposta a oração: “ 
aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, tam-
bém foi Jesus, e, estando ele a orar, o céu se abriu, 
e o Espirito Santo desceu sobre ele em forma de 
pomba; e ouviu-se uma voz do céu: tu és meu fi-
lho amado em ti me comprazo”. A esse respeito 
o Espírito desceu igualmente sobre a Igreja de 
Cristo, pois ele é o cabeça dela. 

Pense Nisso!

Todas as quarta-feiras às 19h30min, estamos estu-
dando os meios de graça para nosso crescimento 
espiritual. Você e sua família estão convidados!
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